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POVZETEK
Varstvo človekovih pravic je v Evropi prepuščeno dvema organizacijama, to sta Svet Evrope,
kot že od nekdaj ključni akter na področju človekovih pravic ter Evropska unija, ki na začetku
svojega obstoja človekovim pravicam ni naklanjala posebne pozornosti, saj je bil prvotni
smisel integriranja v njenem okviru predvsem gospodarski, temu pa je drugače danes, saj
varstvu človekovih pravic daje vse več pomena. Naloga magistrskega dela je bila predvsem
predstaviti vse vidike varstva človekovih pravic s strani obeh organizacij ter razmerje
pristojnosti med njima.
Vsaka od teh organizacij ima svoj dokument človekovih pravic, to sta Evropska konvencija o
človekovih pravicah ter Listina EU o temeljnih pravicah, pri čemer se pravice, ki so v
dokumentih zapisane bolj ali manj prekrivajo. Prav tako pod okriljem vsake organizacije
deluje lastno sodišče, in sicer Evropsko sodišče za človekove pravice pod okriljem Sveta
Evrope in Sodišče Evropske unije pod okriljem Evropske unije. V preteklosti sta ti
najpomembnejši evropski sodišči delovali eno mimo drugega. Medtem ko se je ESČP vse bolj
uveljavljalo kot najpomembnejši varuh človekovih pravic v Evropi, je luksemburško sodišče
stremelo h kontinuirani graditvi Evropske unije, še zlasti na ekonomskem področju. Pozneje
se je Sodišče EU v vse večji meri začelo ukvarjati tudi s človekovimi pravicami in sprejeti so
bili akti, na podlagi katerih tudi EU zagotavlja njihovo varstvo.
Ker se je zavedanje o pomembnosti varstva pravic tudi znotraj EU začelo vse večati, so se
začele pojavljati ideje o pristopu EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Ideja se je
začela uresničevati z Lizbonsko pogodbo, ki je določila pravno podlago za možnost
priključitve in pristop omogočila. Kmalu po njenem sprejemu so se začela med Svetom
Evrope in EU pogajanja, ki so pripeljala do sporazuma in osnovan je bil osnutek pogodbe o
pristopu. Ko je SEU odločalo o njegovi skladnosti s Pogodbama, je ugotovilo nezdružljivost s
pravom EU in pristop je bil začasno odložen. Ker pa omenjen pristop v skladu s Pogodbo o
Evropski Uniji za EU ni samo možnost, temveč obveza, se bodo pogajanja v prihodnosti
morala zaključiti v obliki, ki bo skladen s pravom EU in bo upošteval posebno naravo njenega
pravnega reda. Na podlagi tega EU ne bo imela popolnoma enakega položaja kot ga imajo
druge države podpisnice, saj je bil namreč Svet Evrope doslej le zveza držav. S tem, ko bi naj
h Konvenciji pristopila nadnacionalna sui generis organizacija, se je odprlo specifično
pravnopolitično vprašanje, na katerega bo uspešno odgovorjeno takrat, ko bo dorečen način,
na podlagi katerega bo v Evropi prišlo do okrepljenega, skladnega ter kar je najpomembneje,
učinkovitega varstva človekovih pravic.
Magistrsko delo obravnava zgoraj opisano, pri čemer je vsako poglavje bilo poskušano
obravnavati v luči učinkovitega varstva pravic, saj pravica per se brez, da bi stanju de iure
sledila ustrezna realizacija v praksi, kot vemo, ne bi imela pomena.
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ABSTRACT
The work of protecting human rights in Europe is divided between two organizations. Council
of Europe and the European Union. Council of Europe has a long reputation of being a key
component in the field of human rights protection. The European Union, on the other hand,
did not devote a special attention to human rights protection at the beginning of its existence,
due to economic integration priorities, but nowadays it's giving more and more importance to
human rights protection. The goal of this master's thesis was to present all aspects of human
rights protection from both aforementioned organizations and to expose the jurisdiction
proportions between them.
Both Council of Europe and the European Union have their own protection of human rights
documents, namely European Convention on Human Rights and EU Charter of Fundamental
Rights, in which the majority of rights defined are overlapping. Council of Europe, as well as
the European Union, both have dedicated law courts operating as parts of the organizations.
European Court of Human Rights (ECHR) under the Council of Europe and Court of Justice
of the European Union (CJEU) under the European Union. In the past, those two courts did
not operate collaboratively, since the ECHR was strongly evolving the field of human rights
protection, while the CJEU was, at the time, focused mostly on the continuous growth of
European Union, especially in economics. Later, CJEU has also begun to raise the importance
of human rights in its program, by introducing and accepting the protection of human rights
acts. By growing the awareness of how important the protection of human rights is, the idea
of EU joining the European Convention was born. The realization of this idea has begun with
the Treaty of Lisbon, which has laid the legal foundation and enabled the EU to join the
European Convention. Soon after the Treaty of Lisbon was accepted, the negotiations
between Council of Europe and the European Union have begun, which led to a consensus
and a written draft. Soon after, the CJEU found some incompatibilities with the European
Union law, based on the Treaty on European Union (TEU) and Treaty on the Functioning of
the European Union (TFEU), and the joining was delayed. But since the joining of the EU to
the European Convention is an actual requirement, based on the Treaty on European Union,
the future negotiations will have to come to a conclusion which will comply with the EU law
and respect the special nature of its legal order. Because the Council of Europe is a federation
of countries, the EU will not have the same position as other signatory countries, after the
joining takes place. The notion of supranational sui generis organization joining the European
Convention arose the specific legal-political question, which will be successfully answered
only after the plan for a strong, compliant, and most importantly, efficient protection of
human right is clearly defined.
This master's thesis focuses on topics mentioned above, with every chapter presented in light
of effective protection of human rights, because the right per se, following state de iure,
without an adequate realization in practice is meaningless.
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1 UVOD
1.1 Opredelitev problema
Področje, ki bo raziskano v magistrskem delu spada na področje ustavnega prava.1 Ureditev
človekovih pravic kot eden najpomembnejših elementov sodobnih ustav zagotavlja
posamezniku varstvo njegovega položaja nasproti državni oblasti. V magistrskem delu se je,
upoštevajoč to izhodišče, skušalo osredotočiti na varstvo temeljnih pravic posameznika,
njegovega položaja ter možnosti, ki jih ima ta izven državnih meja.
Magistrsko delo obravnava varstvo človekovih pravic, vendar na nadnacionalnem nivoju, pri
čemer je omejeno predvsem na evropski pravni prostor. Natančneje, na dve glavni integraciji,
to sta Evropska Unija ter Svet Evrope. Uvodoma ter v delih določenih poglavij je v delo
vključena širša mednarodna ureditev, predvsem zaradi boljše razumljivosti ter kot vezni člen
v samo jedro magistrskega dela. Kjer se je zdelo smiselno, je bila v delo pritegnjena tudi
nacionalna pravna ureditev.

1.2 Kratek opis predvidenih poglavij
Uvodna poglavja so zasnovana tako, da skušajo nuditi čim kvalitetnejšo podlago poglavjem
vsebinsko glavnega dela. Tako je najprej nekaj odstavkov posvečenih samemu razvoju
človekovih pravic v Evropi, v povezavi s tem je vključen mednarodnopravni del, ki presega
evropski pravni prostor, iz razloga po popolni terminološki jasnosti, pa so na samem začetku
razjasnjeni osnovni najbolj pomembni pojmi ter instituti, katerih poznavanje je nujno za
popolno razumevanje tematike magistrskega dela. Povedano drugače, magistrska naloga se
prične s teoretičnimi izhodišči, temu sledi zgodovinski pregled, ki skuša prikazati razvoj
prava človekovih pravic ter vse pomembnejše akte, ki so že pred dobo "modernega
konstitucionalizma", zagotavljali nekatere najpomembnejše pravice.
Po prikazu zgodovinskega ozadja, ki ga, kot že omenjeno, predstavljajo ključni dokumenti o
človekovih pravicah, ki predstavljajo njihov razvoj vse od srednjega veka do danes, je v
magistrski nalogi velik del posvečen predstavitvi institucij za varstvo človekovih pravic, ki
delujejo v Evropi.
V zvezi s tem je bila za dobro razumevanje nujna, jasna in sistematična ponazoritev vseh
glavnih akterjev2, ki na omenjenem prostoru največ doprinesejo k varstvu temeljnih
1

Grad Franc, Evropsko ustavno pravo, Prvi del, Ustavno pravo Evropske Unije, Uradni list Republike Slovenije,
Ljubljana, 2010, str. 109.
2

Kot takšni postranski akterji so na ravni Sveta Evrope npr. Komisar Sveta Evrope za človekove pravice ter na
ravni EU Evropski varuh človekovih pravic.
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človekovih pravic ter njihovih aktov, ki nudijo učinkovitemu varstvu teh pravic pravno
podlago. Zato je omenjenim začetnim poglavjem sledil prikaz ter podrobnejša analiza
institucij za varovanje človekovih pravic v Evropi v današnjem obdobju, predstavljeni pa so
bili tudi nekateri najpomembnejši moderni dokumenti o človekovih pravicah ter organi, ki
skrbijo za njihovo aplikacijo v praksi. Pri institucijah je bilo poskušano celovito prikazati
njihov nastanek, delovanje, namen delovanja ter njihov prispevek k razvoju in
učinkovitejšemu varstvu človekovih pravic.
V magistrski nalogi je podrobneje obravnavan tudi pristop EU k EKČP, pri čemer je največ
raziskave in analize posvečeno ravno razlogom za podajo odklonilnega mnenja Sodišča ter
pomenu pristopa za predvideno učinkovitejšo varstvo človekovih pravic.3
V končnem sklepnem poglavju je magistrsko delo vsebinsko zaključeno, in sicer v okviru
lastnih ugotovitev, zastavljenih hipotez, predpostavljenih mnenj ter obogateno z izpeljavami
pomembnejših dosežkov pravne znanosti tega področja ter predvidenimi smernicami sodne
ter nasploh pravne prakse.
Za dodatno in čim bolj nazorno ter kvalitetno predstavitev, je v magistrsko delo vključeno
veliko sodne prakse, pravne znanosti ter mnenj iz prakse, ali pa vsaj napotitve nanje.

1.3 Cilji zaključnega dela
Glavni cilj magistrske naloge je bilo prispevati k slovenski pravni teoriji in praksi, saj skuša
karseda celovito prikazati varstvo človekovih pravic na evropski ravni, tako z
materialnopravnega kot s procesnega vidika. Njen poudarek je na spornih vprašanjih, ki se
pojavljajo v praksi, na katera se je skušalo podati mogoče rešitve. Naloga je tako, glede na
obravnavano temo, koristna delavcem v pravosodju ter drugim bralcem, ki jih zanima
poglobljena ter na enem mestu zbrana pravna teorija s tega področja.

1.4 Teze
V magistrski nalogi so bile preizkušene, torej na koncu potrjene ali ovržene, naslednje
hipoteze:
1. LEUTP predstavlja zbor sodobnejših pravic, kot so vsebovane v drugih pravnih aktih
istega področja. Katalog pravic v Listini je modernejši, saj vsebuje pravice, kot so
pravica do varstva potrošnika, pravica do dobrega upravljanja, enakost žensk in
moških ter prepoved reproduktivnega kloniranja človeških bitij. Listina posebno težo
3

Pristop EU k EKČP, je kot večkrat navaja pravna teorija, velikega pomena za delovanje ESČP in za enotno
usklajeno varstvo človekovih pravic v vseh evropskih državah. Več o tem: Ribičič Ciril, Človekove pravice in
ustavna demokracija, Študentska založba, Ljubljana, 2010, str. 123.
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daje tudi pravicam, kot so pravica do pribežališča ter varstvu osebnih podatkov.
Slednje kaže na to, da je Listina nastala ne le ob spoštovanju EKČP, temveč tudi
bogate judikature ESČP, ki pa je odraz hitro spreminjajočih se družbenih razmer ter
trenutnih problematik vsakdanjega življenja, ki sledijo aktualnosti. V prid tej tezi
govori tudi dejstvo, da je mnoge izmed teh pravic kreiralo Sodišče v postopkih
predhodnega odločanja.
2. Pristop EU k EKČP bi prispeval k bolj učinkovitemu varstvu človekovih pravic. V
primeru pristopa bi bila EU podvržena zunanjemu nadzoru, ki bi presojal spoštovanje
pravic in svoboščin iz EKČP. EU in njene institucije bi bile tako podvržene
kontrolnemu mehanizmu, ki ga predvideva EKČP, ter zlasti odločbam ESČP. To bi
kot dodatna kavtela v postopku preverjanja ali so bile v konkretnem primeru kršene
človekove pravice, tem pravicam nudilo še dodatno zaščito. V tej zvezi je bilo
predvideno, da bo glede analize vprašanja učinkovitosti varstva pravic v večji meri
potrebno izhajati iz EKČP, ki to pravico tudi neposredno določa.
3. Po pristopu EU k EKČP bo Sodišče EU ostalo edini razlagalec prava EU. Teza se
tesno navezuje na vprašanje skladnosti Osnutka sporazuma o pristopu EU k EKČP, ki
ga je izdalo Sodišče EU v Mnenju 2/13 z dne 18. decembra 2014. Ker so bili glavni
razlogi za podajo negativnega mnenja predvsem v argumentih, da bi morala imeti EU
po oceni Sodišča bolj specifičen položaj med pogodbenicami EKČP, kot ga
predvideva osnutek sporazuma, menim, da je bila pri presoji pri Sodišču prisotna
bojazen, da ta po novi ureditvi mogoče več vendarle ne bi ostal edini pristojen za
razlago prava EU, kot je to veljalo doslej. Iz tega razloga se bo v teku nadaljnjih
pogajanj po mojem mnenju bolj upoštevala posebna narava EU in bo več pomena
danega avtonomnosti pravnega reda EU.

1.5 Predpostavke in omejitve
Pred pričetkom pisanja naloge je bilo predpostavljeno, da je tema magistrske naloge aktualna
in vredna podrobnejše obravnave, saj se potreba po njeni analizi kaže predvsem skozi sodno
prakso na različnih ravneh v evropskem pravnem prostoru ter s tem na podlagi želje po
poenotenju sodne prakse, ki izhaja iz EKČP na eni strani ter iz prava EU na drugi.
Ker je tematika, ki jo predstavlja naslov magistrskega dela precej široka, je bilo tudi literature
v zvezi s tem obilo, zato je bilo treba pred začetkom pisanja več časa in skrbnosti posvetiti
izbiri tem, ki bi karseda največ doprinesle k že obstoječi pravni literaturi in bi ne nazadnje
pomenile koristen prispevek pravni praksi.

1.6 Predvidene metode raziskovanja
Raziskava, ki je bila potrebna za izdelavo magistrskega dela, je bila izvedena tako, da se je:
3

1. poiskalo ter preučilo zakonodajo, strokovne članke in drugo literaturo;
2. napisalo teoretični del magistrske naloge, ki bi prispeval k jasnosti, razumljivosti ter s
tem večji vsebinski vrednosti samega dela;
3. obdelalo, analiziralo in prikazalo sodno prakso;
4. preverilo hipoteze ter jih skušalo obravnavati v vseh svojih razsežnostih ter v povezavi
z nanje navezujočimi se poglavji.
Metode raziskovanja so bile znanstvene, torej analitične, argumentacijske in subsumpcijske.
Pri pripravi dela so bile uporabljene predvsem analitična metoda, metoda konkretizacije,
primerjalna metoda, metoda analize in sinteze ter metoda klasifikacije.
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2 SPLOŠNO O ČLOVEKOVIH PRAVICAH
Tema človekovih pravic, je skorajda nepredstavljivo obširna tema s številnimi razsežnostmi,
ki zaradi svoje izredne občutljivosti, terja poseben pristop.4 Sega daleč v zgodovino, čeprav se
o njej ni govorilo pod istim imenom.5
V povezavi s človekovimi pravicami je pogosto slišati izraze kot so, temeljne pravice,
prirojene pravice, naravne pravice ipd., neredko pa je tudi enačenje pojmov pravic ter
svoboščin. Čeprav se pojmi tesno navezujejo in prepletajo, je razlikovanje med njimi nujno.6
Pogosto o pravicah govorimo kot o pravicah različnih generacij. Tako razlikujemo pravice
prve generacije, v katero uvrščamo državljanske in politične pravice, pravice druge
generacije, ki zajema ekonomske, socialne in kulturne pravice ter pravice tretje generacije, v
katero se uvršča solidarnostne in kolektivne pravice.7
Vse te pravice pa same po sebi, torej samo na papirju, brez učinkovitega varstva nimajo
nobenega pomena. Zaščita pravic ter njihovo varstvo je odgovornost vsake posamezne države
posebej. Treba se je zavedati, da človekove pravice zatira, ne samo njihov kršilec, ampak
pasivnost širšega sistema. Predvsem pri ponavljajočih se kršitvah vedno enih in istih pravic,
ki bi bile najbolj potrebne varstva, gre sistematično nespopadanje s problemom velikokrat
pripisati pomanjkanju moči ter motivacije tako pri sami družbi, kot v okviru oblasti. Slednje
je značilno predvsem za družbe, v katerih je zaslediti še danes močno prisotno kulturno
tradicijo, ki v bistveni meri vpliva na sam ustroj in delovanje državnega aparata.8 Iz tega sledi,
da zagotovljene ter kar je najpomembneje, spoštovane človekove pravice na žalost tudi danes
povsod niso nekaj samoumevnega9, čeprav bi to na dobo v kateri živimo, pričakovali. Čeprav
4

Tako na zakonodajni, izvršilni kot sodni ravni.

5

Izraz "človekove pravice" se je začel redno uporabljati šele po letu 1789. Več o tem sledi v naslednjem
poglavju. Glej tudi: Hunt Lynn, Iznajdevanje človekovih pravic, Znanstvena založba Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani, Ljubljana 2015, str. 28–33.
6

Poglobljeno o tem: Jambrek Peter, Theory of rights, European Faculty of Law, Nova Gorica 2014.

7

Več o tem: http://sola.amnesty.si/o-clovekovih-pravicah.html (26. 7. 2017).

8

V Pakistanu se tako še vedno dogajajo umori žensk v imenu časti njihove družine, pri čemer je ta način
ravnanja tako tradicionalno vpet v njihovo družbo, da temu nemalokrat sledi oblast. To pomeni, da je temu
"podrejeno" tudi sodstvo, vlada pa na situacijo še vedno ne reagira, kot bi bilo pričakovano. V zvezi s tem glej
video Ustavimo nasilje nad ženskami na URL: http://sola.amnesty.si/avdio-video.html (27. 7. 2017).
9

O paradoksu samoumevnosti človekovih pravic glej Hunt Lynn, Iznajdevanje človekovih pravic, 2015, str. 26–
28.
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povedano ni neposredno tema magistrskega dela in se nanaša na nujnost širšega varstva
človekovih pravic, kot bo obravnavan v nadaljevanju, menim, da je kljub temu vse prej kot
odveč. Potrebna je zavest o tem, da kljub delovanju vseh možnih organizacij, četudi imajo
veliko moč ter avtoriteto, tako na evropski ali celo na mednarodni ravni, ter kljub sprejemu
najrazličnejših aktov za zaščito pravic, vse to ni dovolj, če v praksi ne pride do doslednega
izvajanja. Za učinkovitost sistema, za ustrezno varstvo tistega, kar ta določa, sta potrebna
osveščenost ter izobraževanje, ki se začne pri posamezniku.

6

3 ZGODOVINA PRAVA ČLOVEKOVIH PRAVIC
V preteklosti, predvsem do začetka 19. stoletja, izraza "človekove pravice" ni bilo niti
približno tolikokrat slišati, kot to velja za današnji čas. Dnevno smo priča perečim razpravam
ali zapisom medijev o različnih vidikih človekovih pravic z najrazličnejših področij. V
ospredju in širši javnosti znane, so predvsem teme kot so zagotavljanje človekovih pravic,
njihovo varstvo, zavzemanje zanje, možnosti njihovega omejevanja ter ne nazadnje njihove
kršitve. Čeprav je večinski del naloge namenjen predstavitvi varstva človekovih pravic, se
mestoma, kjer je to potrebno, dotakne še ostalih vidikov. Tako bo na tem mestu, za lažje
nadaljnje razumevanje, v grobem in v najpomembnejših zgodovinskih ločnicah, predstavljen
njihov razvoj.
Prvi mejnik, ki predstavlja zametke kasnejšemu razvoju človekovih pravic, je sprejem
angleškega akta Magna carta libertatum iz leta 1215. Njen pomen je bil v omejitvi kraljeve
samovolje in nasploh zlorabe vse bolj okrepljene oblasti ter uveljavitvi pomena in moči
sodstva.10 Listino štejemo kot prvi ustavni dokument.11
Razvoj naprednejših teorij o državi, zlasti v 17. stoletju, je prinesel sodobno pojmovanje
pojma svoboščin. Opredeljena12 je bila pravica do življenja, pravica do lastnine, svoboda vesti
in mišljenja, svoboda govora in tiska ter s tem povezana odprava cenzure. V tem času je John
Lock že zagovarjal stališče, da so pravice, kot so življenje, svoboda in lastnina vsakomur
prirojene pravice, ki gredo kot naravne vsakemu enakemu in neodvisnemu posamezniku.
Naslednji pomemben akt, ki prinaša napredek na področju razvoja kazenskopravnih pravic
človeka, je Habeas Corpus Act iz leta 1679. Določil je, da nikomur ne more biti odvzeta
prostost brez prejšnjega pisnega naloga, tisti, ki pa mu je bila odvzeta prostost, pa mora biti
priveden pred sodnika v 30 dneh po pridržanju. Dotedanji razvoj in vse te ideje so vodile v
sprejem obsežnejših dokumentov v 18. stoletju, ki so bili sprejeti na ravni Združenih držav
Amerike in v Evropi v Franciji. Prvo omenjen je ameriški akt Bill of Rights13 iz leta 1791, ter
kot plod francoske revolucije sprejeta Deklaracija o pravicah človeka in državljana iz leta
10

V njej je bilo določeno, da se lahko svobodnemu prostost in življenje odvzameta le s sodbo, ki pa mora imeti
podlago v zakonu.
11

Povzeto po: Šinkovec Janez, Pravice in svoboščine, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 1997, stran 17.
Primerjaj: Varstvo človekovih pravic, Razprave, eseji in dokumenti, Mladinska knjiga, Ljubljana 1988, str. 387–
424.
12

Zasluge za to gredo angleškemu aktivistu Johnu Miltonu. Več o tem:
https://www.britannica.com/biography/John-Milton (26. 7. 2017).
13

Bill of Rights oziroma Listina pravic so v prvih desetih amandmajih ameriške ustave zapisane človekove
pravice. Glej tudi: Vile R. John, Hudson L. David, Schultz David, Encyclopedia of the first amendment, Volume
I and Volume II, Washington, 2009.
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1789. Deklaracija predstavlja temeljni mejnik na področju razvoja človekovih pravic. V njej
je bilo končno določeno, da so temeljne pravice obvezujoče za zakonodajalca na vseh ravneh.
Na novo je določila temeljno pravilo kazenskega prava, po katerem ni kazni brez zakona14,
domnevo nedolžnosti, delitev oblasti in ljudsko suverenost ter ponovila nekatere pravice, ki so
obstajale že prej.15 Glede njihovega omejevanja je določila, da je dopustno na podlagi zakona,
vendar le v izjemnih primerih, kadar to zahteva splošni interes.16
Nadaljnji pomemben mejnik na področju pravic predstavlja nemška Weimarska ustava, katere
novost je katalog socialnih pravic, kot posledica vse naraščajočega delavskega razreda. V
zvezi s tem velja omeniti, da je po prvi svetovni vojni v razvoj socialnih pravic posegla
Mednarodna organizacija dela, predvsem zaradi potrebe po zagotovitvi primerljivega varstva
in obsega pravic delavcev v državah članicah.17
Do modernejšega razvoja in pospešenega zagotavljanja človekovih pravic je prišlo zlasti v
obdobju po drugi svetovni vojni, predvsem zaradi soočenja s posledicami grozot, ki jih je ta
prinesla in v močnem prizadevanju za preprečitev njene morebitne ponovitve. Zaradi tega je
prišlo na področju človekovih pravic do okrepljenega sodelovanja med tedaj glavnimi
organizacijami s tega področja, in sicer na svetovni ravni. Sprejeti so bili vsi najpomembnejši
akti s področja človekovih pravic, kot je leta 1948 v okviru Organizacije združenih narodov18
sprejeta Deklaracija o človekovih pravicah. Temu sta sledila v letu 1966 sprejeta Mednarodni
pakt o državljanskih in človekovih pravicah ter Pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih
pravicah. V istem obdobju sta bili na evropski ravni sprejeti Evropska konvencija o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin19 iz leta 1952 ter Evropska socialna listina iz leta
1961.20

14

Lat. Nulla poena sine lege.

15

Npr. svobodo delovanja, varstvo osebne svobode, svobodo vesti, ipd.

16

Povzeto po: Šinkovec Janez, Pravice in svoboščine, 1997, str. 17–18. Primerjaj z: Pavčnik Marjan, PolajnarPavčnik Ada, Wedam-Lukić Dragica, Temeljne pravice, Cankarjeva založba, Ljubljana 1997, str. 35–49.
17

Prav tam, str. 18.

18

V nadaljevanju OZN.

19

V nadaljevanju EKČP.

20

Šinkovec Janez, Pravice in svoboščine, 1997, str. 18–24.
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4 ORGANIZACIJE ZA VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC V
EVROPI
4.1 Varstvo človekovih pravic v okviru Evropske unije
Varstvo človekovih se je v okviru EU gradilo počasi.21 Prvotno popolno zanikanje varstva
temeljnih pravic, se je postopoma, z razvojem sodne prakse ter končno z uveljavitvijo
Lizbonske pogodbe razvilo do ravni njihove pravne zavezujočnosti.22
Ker bo v nadaljevanju veliko govora o Sodišču EU, kot logičnemu nosilcu pravnega varstva
na področju EU, je potrebno za samo terminološko in konceptualno jasnost najprej pojasniti,
da bo poimenovanje Sodišče EU (SEU) uporabljeno kot skupni izraz za obe sodišči, medtem
ko bo takrat, ko bo govora o Sodišču EU kot o najvišjem sodišču EU ter hkrati zadnji instanci
in edinem razlagalcu prava EU, uporabljeno poimenovanje Sodišče. Za Splošno sodišče EU,
torej prejšnje Sodišče prve stopnje, bo rabljen izraz Splošno sodišče.
4.1.1

Razvoj varstva temeljnih pravic v EU skozi najpomembnejšo sodno prakso

Kot že nakazano, SEU v prvih zadevah, v katerih so se stranke sklicevale na kršitev temeljnih
pravic, tega varstva ni priznalo, saj tudi takratna zakonodaja EU tega ni predvidevala in
nalagala. V zadevi Stork23, kjer je šlo za ničnostno tožbo proti odločbi takratne Visoke oblasti,
je tožnik zatrjeval, da odločba krši njegove temeljne pravice, določene v nemški ustavi. SEU
je varstvo takšnih pravic v odločbi zavrnilo, saj ne samo da za varstvo temeljnih pravic v
takratnih Pogodbah ni bilo pravne podlage24, temveč je bilo dolžno zagotavljati spoštovanje
zgolj prava Skupnosti, za uporabo domačega prava države članice, katero je zahteval tožnik
pa že tako ni bilo pristojno. Iz tega razloga tudi ni bilo pristojno za presojo pritožbenega
razloga, katerega vir je sklicevanje na nacionalno pravo.25
21

Glej: Betten Lammy, Grief Nicholas, EU law and human rights, Longman, London 1998.

22

Glej tudi: Wiliams Andrew, EU Human Rights Policies, A Study in Irony, Oxford University press, Oxford
2004.
23

Zadeva 1/58 Friedrich Stork & Cie proti Visoki oblasti Evropske skupnosti za premog in jeklo, ECLI:
ECLI:EU:C:1959:4.
24

Enako izhaja iz zadeve 40/59, Geitling proti Visoki oblasti, ECLI:EU:C:1960:36: "[…] Poleg tega pravo
Skupnosti, kot izhaja iz Pogodbe ESPJ, ne vsebuje nikakršnega splošnega načela, izrecno ali kako drugače, ki bi
zagotavljalo spoštovanje podeljenih [človekovih] pravic."
25

Brkan Maja, Varstvo temeljnih pravic v EU po uveljavitvi Lizbonske pogodbe, v: Pravna praksa, 2000, št. 37,
str. 1. Primerjaj z: Peter Grilc, Podobnik Klemen, Accetto Matej, Pravna ureditev EU in človekove pravice, v:
Dokumenti človekovih pravic z uvodnimi pojasnili, Ljubljana 2002, str. 59–88.

9

Odločitev SEU je razumeti, saj ne samo, da to ni bilo pristojno za varstvo pravic, ki so
izhajale iz nacionalnega prava, ampak se je obenem balo, da bi z drugačno odločitvijo
posredno ogrozilo temeljno načelo primarnosti pravnega reda Skupnosti. In čeprav je v
kasnejšem razvoju EU prihajalo do razprav in celo odločanja SEU o tem, ali lahko v primeru,
ko so vključene nacionalne ustave, ki že tradicionalno varujejo nekatere najpomembnejše
človekove pravice, pride do drugačne veljave v hierarhičnem smislu, kot je uveljavljena
hierarhična lestvica pravnih virov v EU, je bilo za kaj takega v času odločanja v zadevi Stork
še prezgodaj.
Do preobrata v smislu prejšnjega neukvarjanja SEU s področjem varsta človekovih pravic je
prišlo v zadevi Stauder26. V njej je SEU, čeprav posredno, prvič priznalo varstvo temeljnih
pravic. Reklo je, da je varstvo temeljnih pravic del temeljnih načel prava Skupnosti, katerih
varovanje je delo Sodišča EU, ni pa pojasnilo vira tega varstva. Korak dalje v tej smeri
pomeni zadeva Internationale Handelsgesellschaft27, ki je kot vir varstva temeljnih pravic
določila ustavne tradicije28, skupne državam članicam, vendar ob tem opozorila na
upoštevanje strukture in ciljev Skupnosti. Po določitvi prvega vira varstva, je kasneje SEU ta
obseg širilo. Tako je v zadevi Nold29 izreklo, da so poleg skupnih ustavnih tradicij vir varstva
tudi mednarodne pogodbe s področja varstva temeljnih pravic, katerih pogodbenice so države
članice. Konkretizacijo odločitve v zadevi Nold, pomeni zadeva Hauer30, v kateri se je SEU
prvič izrecno sklicevalo na določbe EKČP, in sicer na njen prvi protokol.31
Zadeva Hauer je pomembna tudi z vidika, da je v njej ponovno prišlo do sklicevanja tožnika
na določbe ustave njegove domače države, vendar je sedaj SEU v odgovoru na vprašanje za
predhodno odločanje, do predložitve katerega je prišlo v tej zadevi, ubralo drugačen pristop
kot v zadevi Stork iz leta 1958. V prid ugotovitvi priča velik časovni razmik med odločbama,
ter dejstvo, da je razvoj varstva človekovih pravic v okviru EU vidno in hitro napredoval.
SEU je namreč tožnikovo sklicevanje na določbe nemške ustave smatralo kot sklicevanje na
temeljne pravice, kot jih varuje pravo Skupnosti, saj so pravice kot so pravica do lastnine in
pravica do svobodnega opravljanja gospodarske dejavnosti, na katere se je sklicevala tožnica,
26

Zadeva 29/69 Erich Stauder proti City of Ulm - Sozialamt, ECLI:EU:C:1969:57.

27

Zadeva 11/70 Internationale Handelsgesellschaft mbH proti Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und
Futtermittel, ECLI:EU:C:1970:114.
28

Te skupne tradicije so bile pozneje kot vir varstva pravic vključene v Pogodbe.

29

Zadeva 4/73 J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung proti Commission of the European Communities,
ECLI:EU:C:1974:51.
30

Zadeva 44/79 Liselotte Hauer proti Land Rheinland-Pfalz, ECLI:EU:C:1979:290.

31

Brkan Maja, Varstvo temeljnih pravic v EU po uveljavitvi Lizbonske pogodbe, 2000, str. 1–3.
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prav gotovo pravice, ki so skupne vsem modernim ustavam držav članic ter predmet
mednarodnih pogodb, kot je EKČP in kot take del prava EU.
Razvoj varstva temeljnih pravic znotraj EU, ki ga je doseglo SEU skozi sodno prakso, je
sprožil odziv tudi drugih institucij. Leta 1977 so se tako Evropski parlament, Svet in Komisija
zavezali32, da bodo odslej pri svojem delovanju spoštovali človekove pravice, ki izhajajo iz
ustav držav članic ter iz EKČP. Kasneje v letu 1994, je zavezo znova potrdil Evropski
parlament v obliki Resolucije33 o spoštovanju človekovih pravic v EU.34
Pet let kasneje, leta 1999, je bila ta zaveza vnešena v Amsterdamsko pogodbo in s tem je
varstvo temeljnih pravic končno doseglo status pozitivnega prava. V takratnem členu 6 PEU
je bilo po novem določeno, da EU temelji na načelih spoštovanja človekovih pravic in
temeljnih svoboščin, kot te zagotavlja EKČP in ki kot splošna načela prava Skupnosti,
izhajajo iz skupnih ustavnih tradicij.35
4.1.2

Trenja ob vprašanju temeljnih pravic med pravnim redom Unije ter pravnimi
redi njenih članic ter s tem povezana doktrina Solange

Ko je nekdanjo SES potrdilo načelo neposrednega učinka in načelo primarnosti, v skladu s
katerim ima pravo Skupnosti prednost pred nacionalnim pravom36 so nekatera nacionalna
sodišča izrazila pomisleke v zvezi s posledicami takšne sodne prakse za zaščito ustavnih
vrednot. Nemško in italijansko37 ustavno sodišče sta leta 1974 na podlagi bojazni, da bi s tem
lahko prišlo do morebitnih kršitev temeljnih pravic, ki jih zagotavljajo njune nacionalne
ustave, sprejeli sodbi, s katerima sta uveljavili svojo pristojnost za presojo evropske
zakonodaje, da bi tako zagotovili njeno skladnost z ustavnimi pravicami.38
32

Joint Declaration by the Europen Parliament, the Council and the Commission, Official Journal of the
European Communities, 27. 4. 1977, URL:
http://www.europarl.europa.eu/charter/docs/pdf/jointdecl_04_77_en_en.pdf (27. 8. 2017).
33

Resolution on respect for human rights in the European Union, Official Journal C 320 , 28. 10. 1996, URL:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A51996IP0223 (27. 8. 2017).
34

Povzeto po: Mahnič Petra, Evropska konvencija o človekovih pravicah v pravu EU, v: Pravna praksa, letnik
2000, št. 18–19, str. 1.
35

Brkan Maja, Varstvo temeljnih pravic v EU po uveljavitvi Lizbonske pogodbe, 2000, str. 2.

36

Glej zadevo 6/64 Flaminio Costa v E.N.E.L., ECLI:EU:C:1964:66.

37

Glej zadevo Frontini, odločbo italijanskega ustavnega sodišča št. 183/1973.

38

Povzeto po: Ozadje Listine o temeljnih pravicah na URL:
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sl/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.1.6.html (20. 8. 2017).
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V poglavju, ki sledi, je obravnavano področje temeljnih pravic, ki so za posamezno državo
tako pomembne, da uživajo ustavno varstvo, pri čemer je nivo tega varstva višji, kot je
predvideno v nekem aktu EU. In ker ima v skladu s hierarhijo pravnih aktov v EU po
splošnem prepričanju vsak pravni akt EU prednost pred katerim kolim aktom držav članic,
torej tudi pred ustavami držav članic39, bi lahko teoretično zaradi tega prišlo do posega v
posameznikovo pravico, ne glede na notranjo ureditev, ki je zanj predvidela višji nivo zaščite.
Čeprav sta načeli primarnosti in supremacije prava EU načeli, ki ju v današnji fazi razvoja EU
več nihče ne postavlja pod vprašaj, so se v zvezi s tem v preteklosti vseeno s strani
posameznih držav članic postavljala sistemska vprašanja, kot je odnos ustav držav članic v
razmerju do prava EU.
Pred sodišči držav članic so se začeli pojavljati napadi na zakonitost pravnih aktov EU, s
sklicevanjem na neskladnost teh aktov z določbami o temeljnih pravicah, ki so zapisane v
nacionalnih ustavah. Predvsem italijanski in nemški sodniki so začeli opozarjati na nevarnost
negativnega vpliva doktrine o supremaciji na državno zaščito temeljnih pravic, kadar bi bil
nivo varstva na ravni Skupnosti nižji. Leta 1970 v zadevi Handelsgesellschaft je celo prišlo
do pritožbe nemškega upravnega sodišča na takratno Sodišče Evropskih skupnosti (SES), da
so z določenim aktom EU bile kršene ustavne pravice, ki jih nemškim državljanom zagotavlja
nemški Temeljni zakon-Grundgesetz. SES je odgovorilo, da nacionalnim ustavnim določbam
o temeljnih pravicah ni mogoče priznati prednosti pred zakonodajo EU, brez da bi bil s tem
ogrožen pravni temelj Skupnosti. Ker pa se je zavedalo resnosti pritožbe, saj gre za vprašanje
ogrozitve ustave, ki je za državo kot entiteto najvišjega pomena, je hkrati oblikovalo stališče,
da je spoštovanje temeljnih pravic, ki pripadajo ustavni tradiciji držav članic, integralni del
splošnih pravnih načel, na katerih temelji tudi pravni red Skupnosti. SES je zato presojalo
skladnost napadene regulative s temeljnimi pravicami, kot jih določa nemški ustavni zakon,
vendar neskladnosti pri tem ni ugotovilo. Zaradi nezadovoljstva s to odločitvijo je upravno
sodišče iz Frankfurta predlagalo Zveznemu Ustavnemu sodišču Nemčije40, da naj akt, ki
nasprotuje pravilom ustave, razglasi za neustaven. ZUSN tega ni storilo, je pa odločilo, da bo
v prihodnje dovolilo ustavno sodno presojo aktov EU, dokler ("so lange")41, integracijski
proces EU ne bo prišel tako daleč, da bo ta imela lasten katalog temeljnih pravic s priznano
stopnjo veljave, kot to velja za temeljne pravice iz nemške ustave.42
39

Ker je to vprašanje zaradi svoje pomembnosti za države članice zelo občutljivo, se konkretizaciji tega odnosa
tako zakonodaja kot teorija, če se le da, izogneta. Kljub vsem znani lestvici hierarhiji pravnih aktov, stavka, da
ima pravo EU absolutno prednost pred ustavami držav članic ne vidimo pogosto zapisanega.
40

V nadaljevanju ZUSN.

41

Iz tega je izpeljano tudi ime odločbe, Solange I. Sprejeta je bila v letu 1974.

42

Povzeto po: Teršek Andraž, Evropska enigma: "So lange I" (I.del), v: Pravna praksa, 2001, št. 34, str. 27.
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V povezavi s to odločitvijo je ZUSN v letu 1986 sprejelo odločitev v zadevi Solange II, v
kateri je ugotovilo, da je EU vzpostavila tolikšno stopnjo zaščite temeljnih pravic, da je
mogoče govoriti o njihovi kompatibilnosti s standardi zaščite temeljnih pravic, ki so
predvidene v nemški ustavi. Obenem je prepovedalo konkretno sodno presojo aktov
Skupnosti, dokler ("so lange"), njen pravni red zagotavlja učinkovito zaščito temeljnih
pravic.43
Obrazložitev ZUSN iz uvoda odločbe Solange II:
"Dokler Evropske skupnosti, predvsem sodna praksa Sodišča ES, na splošno zagotavljajo
učinkovito zaščito temeljnih pravic, ki jo lahko štejemo za vsebinsko enako zaščiti temeljnih
pravic, ki jo brezpogojno zahteva ustava, in v obsegu, ki na splošno ščiti bistveno vsebino
temeljnih pravic, nasproti suvereni oblasti skupnosti, zvezno ustavno sodišče ne bo izvajalo
svoje pristojnosti glede odločanja o primernosti uporabe sekundarnega prava skupnosti, ki je
citirana kot pravni temelj za katerokoli dejanje nemških sodišč ali organov v okviru suverene
pristojnosti Zvezne republike Nemčije, in ne bo več odločalo o skladnosti take zakonodaje s
standardom temeljnih pravic, kot jih vsebuje ustava."44
4.1.3

Učinkovito pravno varstvo

Tako kot pri vsakem varstvu, mora tudi na področju človekovih pravic, stanju de iure,
zadostno slediti de facto realiziranje v praksi, ki pa mora biti efektivno, da lahko govorimo o
varstvu, ki je učinkovito. Ko je govora o učinkovitosti pravnega varstva v ožjem smislu, se
pogosto izhaja iz splošnega ustavnega prava, ki kot predpostavki učinkovitega sodnega
varstva določa v prvi vrsti pravico posameznika do dostopa do sodišča in nato pravico, po
kateri bo sodišče o njegovi pravni situaciji odločilo brez nepotrebnega odlašanja. Kot
zagovarja Pavčnik v svoji Teoriji prava, mora biti sistem kot celota vsaj povprečno učinkovit,
da ne nastane dvom v njegovo pravno veljavnost. Torej dvom o tem ali pravna pravila sploh
kaj veljajo.45
Če to velja za vsak posamezni nacionalni pravni sistem, bo toliko bolj veljalo za sistem, ki ga
zaokroža pravo EU. Ker EU tvorijo države članice, je za učinkovitost njenega sistema
predpogoj učinkovitost sistemov znotraj vsake od držav, saj so nosilci sodnega sistema EU,
sodni sistemi njenih članic. S tem vprašanjem povezano in iz njega izpeljano, je načelo
43

Povzeto po: Teršek Andraž, Evropska enigma: "So lange II" (II.del), v: Pravna praksa, 2001, št. 35, str. 11.

44

Hassemer Winfried, The Position of Constitutional Courts following Integration into the European Union:
Case-law of German Federal Constitutional Court, v: Revus, Journal for constitutional theory and philosophy of
law, 2004, št. 3, str. 33–43.
45

Pavčnik Marijan, Teorija prava, Prispevek k razumevanju prava, 3. izdaja, Ljubljana 2007, str. 38.
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učinkovitosti, kot izvirno načelo avtonomnega pravnega reda EU, ki ga je oblikovalo Sodišče
EU v svoji sodni praksi. Ker temelji na temeljnih značilnostih prava Unije, to je primarnost
prava EU in njegov neposredni učinek, je rezultat povsem samosvoje narave EU. Na raven
formalnega in hkrati primarnega prava je bilo povzdignjeno z Lizbonsko pogodbo, ki je v
PEU vnesla določbo, v skladu s katero so države članice dolžne vzpostaviti pravna sredstva,
ki so potrebna za zagotovitev učinkovitega pravnega varstva na področjih, ki jih ureja pravo
Unije.46 S tem je bila torej vzpostavljena dolžnost držav članic oz. natančneje nacionalnih
sodišč, da ta v okviru lastnih sodnih sistemov zagotovijo učinkovito varstvo pravic, ki jih daje
pravo EU. Poleg PEU je načelo učinkovitosti izrecno določeno v LEUTP in sicer v členu 47:
"Člen 47
Pravica do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča
Vsakdo, ki so mu kršene pravice in svoboščine, zagotovljene s pravom Unije, ima pravico do
učinkovitega pravnega sredstva pred sodiščem v skladu s pogoji, določenimi v tem členu.
Vsakdo ima pravico, da o njegovi zadevi pravično, javno in v razumnem roku odloča
neodvisno, nepristransko in z zakonom predhodno ustanovljeno sodišče. Vsakdo ima možnost
svetovanja, obrambe in zastopanja.
Osebam, ki nimajo zadostnih sredstev, se odobri pravna pomoč, kolikor je ta potrebna za
učinkovito zagotovitev dostopa do sodnega varstva."
Določili PEU in LEUTP sta torej različna aspekta načela učinkovitosti, ne pokrivata pa tega
pojma v širšem smislu, ki je precej bolj razsežno. Varstvo temeljnih človekovih pravic na
ravni EU je centraliziran sistem, ki izhaja iz samega vrha EU in ga izvršujejo institucije EU, z
močno podporo decentraliziranih sistemov držav članic, brez katere ne bi mogel uspešno
delovati. Temelj učinkovitega varstva pravic na ravni Unije je torej neločljivo povezano
delovanje in sodelovanje med Sodiščem EU ter nacionalnimi sodišči. Popolna centraliziranost
takšnega sodnega varstva ne bi bila možna že na podlagi temeljnih značilnosti delovanja
Evropske unije v skladu s katerimi Unija deluje le v okviru prenesenih pristojnosti, saj so
predmet takšnega varstva pogosto pravice, ki so vsebina ustavnopravnih kategorij za katero na
ravni EU velja posebna ureditev, njihovo urejanje pa države, kot vemo, raje pridržijo v svoji
pristojnosti.47 Ker torej tukaj do popolnega prenosa pristojnosti iz sfere držav članic nikoli ne
bi prišlo, je decentralizacija tega področja prava neizogibna. Da bo varstvo pravic, ki
46

19. člen Pogodbe o Evropski uniji (PEU), Uradni list Evropske unije, C 326, 26. oktober 2012, URL:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT (26. 8. 2017).
47

Več o tem v poglavju Trenja ob vprašanju temeljnih pravic med pravnim redom Unije ter pravnimi redi njenih
članic ter s tem povezana doktrina Solange.
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pripadajo posameznikom po pravu EU torej učinkovito, si je potrebno prizadevati za
učinkovito delovanje celotnega pravnega sistema, torej tudi tistega delčka, ki je v domeni
držav članic. V tem okviru je treba opozoriti na pomembnost doslednega izvrševanja 267.
člena PDEU v praksi, ki določa postopek predhodnega odločanja, ta pa omogoča sodelovanje
med nacionalnimi sodišči in Sodiščem EU.
O učinkovitosti takšnega nadnacionalnega sistema kot je EU torej ne moremo govoriti, če ni
zagotovljene učinkovitosti na nacionalnih nivojih.
4.1.4

Razvoj načela učinkovitosti (effet utile) kot načela, ki naj v okviru prava EU
zagotovi višjo raven varstva pravic

Načelo učinkovitosti ima status splošnih načel48 prava EU. Njegova posebnost je v tem, da ne
izhaja iz skupnega ustavnega izročila članic, ampak ga je SEU oblikovalo kot načelo, ki je
odraz specifične institucionalne strukture EU. Pri razvoju načela učinkovitosti je imelo
pomembno vlogo načelo lojalnosti oz. načelo lojalnega sodelovanja, katerega smisel je v
ravnanju držav članic v skladu s cilji in namenom EU, kot izhaja iz Pogodb. Obenem je ves
njegov razvoj potekal v smeri ter iz vidika učinkovitosti sodnega varstva posameznika.
Njegov pomen je postal jasnejši, ko je SEU v svoji sodni praksi dokončno razvilo dolžnost
sodelovanja držav članic, v smislu zagotavljanja učinkovitega varstva pravic, ki jih
posamezniku podeljuje pravo EU.49
Ker se vprašanje učinkovitosti varstva pravic tesno povezuje s vprašanjem nacionalne
procesne avtonomije, ga je smiselno v grobem obravnavati na tem mestu. Ko je SEU v zadevi
Van Gend & Loos razvilo načelo neposrednega učinka, na podlagi katerega lahko
posamezniki številne pravice, ki jim jih daje pravo EU, uveljavljajo neposredno pred
nacionalnimi sodišči, se je postavilo vprašanje, kakšen vpliv bo to imelo na procesno pravo.
Ali bo prišlo do njegove harmonizacije, ali pa bo ostalo v domeni držav članic. Ker procesna
harmonizacija50 v ustanovnih pogodbah ni bila predvidena51, je procesno pravo praviloma
ostalo v pristojnosti nacionalnih ureditev. Praviloma je zapisano zato, ker se bo EU vmešala
48

3. odstavek člena 6 PEU: "Temeljne pravice, kakor jih zagotavlja Evropska konvencija o varstvu človekovih
pravic in temeljnih svoboščin in kakor izhajajo iz ustavnega izročila, skupnega državam članicam, so kot
splošna načela del prava Unije."
49

Povzeto po: Berger Škrk Alenka, Učinkovito sodno varstvo v pravu EU, Uradni list RS, Ljubljana 2015, str.
19–28.
50

Angl. Procedural harmonisation.

51

Kot ugotavlja avtorica Berger Škrk v svoji monografiji na strani 28 in s katero se je mogoče strinjati, so se že
pri snovanju Rimske pogodbe zavedali, da so nacionalna procesna pravila zgodovinsko in pogosto kulturno
zakoreninjena v pravnih sistemih držav članic.
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takrat, ko to pravo, ki ga za uveljavljanje pravic iz prava EU določajo države članice ne bo
zadostno v meri, da bi omogočilo učinkovito varstvo teh pravic. Procesno pravo posameznih
držav članic mora torej omogočiti učinkovito izvrševanje pravic, ki jih EU podeljuje svojim
državljanom. To pomeni, da pogoji za uveljavitev neke pravice, ki jo posamezniku daje pravo
EU ne smejo biti manj ugodni od tistih, ki veljajo za uveljavljanje podobne pravice iz
domačega prava.52
Nacionalni sodni sistemi morajo torej biti takšni, da normam, ki so tega sposobne, priznavajo
neposredni učinek, v skladu z obveznostjo lojalne razlage morajo domače pravo interpretirati
v skladu z določili EU, za uveljavljanje pravic, ki izhajajo iz prava EU pa morajo omogočiti
ustrezen pravovarstveni zahtevek.
Če izhajamo iz rimske maksime "Ubi ius ibi remedium", po kateri mora za vsako pravico, da
ima ta pomen, obstajati pravno sredstvo, ugotovimo, da imajo na učinkovitost pravnega
varstva pravic procesnopravne ureditve velik vpliv. Čeprav ni prišlo do njihove unifikacije, si
je SEU skozi sodno prakso v različnih obdobjih različno prizadevalo za usklajevanje pravil
nacionalnih procesnih ureditev. Pri tem je ves čas sledilo potrebi po realizaciji pravic s
pravnimi sredstvi, ki so primerna in učinkovita. Za desetletje do konca 1980 je značilno
minimalno vmešavanje Unije v nacionalna postopkovna pravila. Sodišča držav članic so tako
za kršitve neposredno učinkovitih pravil EU delovala po domačem procesnem postopku in v
primeru ugotovljenih kršitev, uporabila v nacionalnem pravu določene sankcije. S strani Unije
načrtno ni bilo hoteno vnašati novih pravnih sredstev v nacionalna procesna pravila. Posegi v
takšne nacionalne določbe so bili v tem obdobju redki. Do njih je prišlo le v primeru, ko je
bilo to potrebno za učinkovito uporabo prava EU (takrat prava ES). To se je zgodilo v zadevi
Rewe53, v kateri je SEU presojalo skladnost nacionalnih rokov, v katerem se mora v primeru
52

Prav tam.

53

Zadeva C-33/76 Rewe-Zentralfinanz eG in Rewe-Zentral AG proti Landwirtschaftskammer für das Saarland,
ECLI:EU:C:2007:194. V njej je v predlogu za sprejetje predhodne odločbe predložitveno sodišče med drugim
postavilo vprašanje: "[...] ali ima, v primeru, kadar je upravni organ države članice kršil prepoved v zvezi z
dajatvami z enakim učinkom kot carine (5. in 9. člen ter drugi odstavek 13. člena Pogodbe EGS), čeprav je po
pravilih postopka po nacionalnem pravu rok za izpodbijanje veljavnosti upravnega akta že potekel, prizadeti
državljan po pravu Skupnosti pravico zahtevati, naj se odpravi ali umakne upravni akt in/ali naj se vrne plačani
znesek." Sodišče je v odgovor v obrazložitvi sodbe navedlo: "[...] Prepovedi, ki sta določeni v 13. členu
Pogodbe in 13. členu Uredbe št. 159/66/EGS, imata neposredni učinek, zato državljanom dajeta pravice, ki so
jih nacionalna sodišča dolžna varovati. Zagotavljanje pravnega varstva, do katerega so državljani upravičeni na
podlagi neposrednega učinka določb prava Skupnosti, je z uporabo načela sodelovanja, ki ga določa 5. člen
Pogodbe, tudi dolžnost nacionalnih sodišč. Če ni pravil Skupnosti na tem področju, je določitev pristojnih sodišč
in pogoji za začetek postopka v zvezi z uveljavljanjem zahtevkov za zavarovanje pravic, ki jih imajo državljani
zaradi neposrednega učinka prava Skupnosti, predmet notranjepravnega urejanja posameznih držav članic, pri
čemer pogoji za začetek takega postopka ne smejo biti manj ugodni kot pogoji za začetek enakovrstnih postopkov
notranjepravne narave. Določbe od 100. do 102. in 235. člena Pogodbe prav tako omogočajo sprejetje
ustreznih ukrepov za odpravo razlik med določbami zakonov in drugih predpisov v državah članicah, če bi te
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kršitve določb uredbe EU, sprožiti ustrezni upravni postopek. Ker je SEU odločalo o
primernosti nacionalno določenega zastaralnega roka, je v zvezi s tem odločilo, da mora biti
rok takšen, da v praksi ne onemogoča uresničevanja pravic, ki izhajajo iz prava EU in ki so jih
nacionalna sodišča dolžna varovati. SEU je v tej zadevi prvič jasno izrazilo, da morajo države
članice ob odsotnosti procesnih pravil takratne Skupnosti zagotoviti lastna ustrezna pravila ter
s tem sodne postopke. Ob tem je postavilo dve omejitvi, ki ustrezata načelu ekvivalence ter
načelu učinkovitosti v ožjem smislu. Po prvem načelu pravice prava EU ne smejo biti težje
iztožljive kot pravice, ki jih ima posameznik po nacionalnem pravu, na podlagi drugega pa
morajo procesna pravila biti takšna, da omogočajo uresničevanje pravic, danih s pravom EU,
namesto, da bi to praktično onemogočala ali vsaj znatno oteževala. Ko pa takšna pravila na
ravni držav članic obstajajo, načelo učinkovitosti iz zadeve Rewe od njih zahteva opustitev
njihove uporabe. Slednje izhaja iz zahteve, ki nalaga obveznost dati pravu EU polni učinek in
iz uresničevanja splošnega načela učinkovitega sodnega varstva.54
Za naslednje desetletje v letih do 1990 je značilno širjenje pristojnosti EU tudi na področju
procesnega prava. Temu v prid je govorilo tudi odločanje SEU, ki je v tem obdobju najbolj
aktivno prispevalo k razvoju načela učinkovitosti. Prav tako je v tem obdobju prihajalo do
intenzivnejših posegov v nacionalno procesno avtonomijo. Sodna praksa se je razvijala v
smeri popolne odstranitve vseh ovir v pravu držav članic , ki bi lahko kakorkoli onemogočila
učinkovito uveljavitev pravic takratnega prava ES. Zadevi, ki sta najodločilneje55 vplivali na
razvoj učinkovitega pravnega varstva sta Factortame I in Francovich. V prvi je SEU od
lordske zbornice Velike Britanije zahtevalo naj za zaščito pravic posameznikov, ki jim jih
daje pravo EU, izda začasno odredbo, kljub temu da tega pravnega sredstva domača
zakonodaja ni predvidevala in mu je celo nasprotovalo staro pravilo angleškega običajnega
prava, po katerem zoper "Krono", torej vlado, ni mogoče sprejeti nobenih začasnih odredb.
SEU je tako odločilo, da mora sodišče v državi članici zavrniti uporabo takšnega pravila, tudi
če ni bila poprej ugotovljena njegova neskladnost s pravom EU56, saj bi bil v nasprotnem
primeru zmanjšan polni učinek prava EU, katerega namen je bil posameznikom podeliti
lahko izkrivile delovanje skupnega trga ali mu škodovale. Če ni takih ukrepov harmonizacije, je treba pravice,
ki izhajajo iz prava Skupnosti, uresničevati pred nacionalnimi sodišči, v skladu s pogoji, ki jih določa
nacionalno pravo. Drugače bi bilo samo, če pravila postopka in roki, ki jih je treba upoštevati, v praksi ne bi
omogočali uresničevanja pravic, ki so jih dolžna varovati nacionalna sodišča. To ne drži, kadar so določeni
primerni zastaralni roki." V sodbi so bili upoštevani sklepni predlogi generalnega pravobranilca Warnerja.
54

Povzeto po: Berger Škrk Alenka, Učinkovito sodno varstvo v pravu EU, 2015, str. 29–32.
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Omeniti gre tudi zadevo Simmenthal C-106/77, ECLI:EU:C:1978:49, v kateri je SEU odločilo, da lahko vsaka
določba nacionalnega pravnega sistema ohromi učinek prava EU, torej ne samo zakonodajna, ampak tudi tista, ki
izhaja iz upravne in sodne veje oblasti.
56

Predložitveno sodišče je namreč menilo, da je nacionalna zakonodaja, vse dokler ni odločeno o njenem
neskladju s pravom EU, z njim skladna.

17

določene pravice. Sodišče je v odgovoru na vprašanje predložitvenega sodišča pomembno
pojasnilo: "Pravo Skupnosti je treba razlagati tako, da mora nacionalno sodišče, ki pri
odločanju o sporu, ki se nanaša na pravo Skupnosti, meni, da je edina ovira za sprejetje
začasnih odredb pravilo nacionalnega prava, zavrniti uporabo tega pravila."57
Najpomembnejša odločitev iz tega obdobja, ki je pomembno vplivala na učinkovitost varstva
pravic in nasploh na sistem prava EU, je bila sprejeta v zadevi Francovich58. V njej je SEU
kreiralo novo pravno sredstvo, ki je bilo tedaj lastno procesnemu pravu EU, to je možnost
uveljavljanja odškodninske odgovornosti držav članic, kadar te kršijo pravo EU in pri tem
posameznikom povzročijo škodo. Iz 32-34 točke sodbe, ki je bila izdana v postopku
predhodnega odločanja: "Po ustaljeni sodni praksi morajo nacionalna sodišča, ki morajo v
okviru svojih pristojnosti uporabljati določbe prava Skupnosti, zagotoviti, da te določbe
začnejo v celoti učinkovati in varovati pravice, podeljene posameznikom [...].
Polna učinkovitost določb prava Skupnosti bi bila zmanjšana in varstvo pravic, ki jih
priznajo, bi bilo oslabljeno, če posamezniki ne bi mogli dobiti odškodnine, kadar so njihove
pravice kršene zaradi neizpolnjevanja prava Skupnosti, za kar je odgovorna država članica.
Možnost dobiti odškodnino od države članice je zlasti nujno potrebna tam, kjer je, kot v tem
primeru, polna učinkovitost določb prava Skupnosti pogojena s predhodnim ukrepom države
članice, pri čemer v odsotnosti takih ukrepov posamezniki pred nacionalnimi sodišči ne
morejo uveljavljati pravic, ki so jim priznane po pravu Skupnosti."
Povedano drugače, smisel odločitve v zadevi Francovich je bil v tem, naj se posameznikov
slabši položaj, ki nastane kot posledica kršitve prava EU v obliki neimplementacije direktive
ali njene nepravočasne ter tudi nepravilne implementacije s strani države članice, kompenzira
s podelitvijo pravnega sredstva, ki mu bo od države kršiteljice omogočil zahtevati odškodnino
za škodo, ki mu je pri tem nastala. Škoda bo posamezniku nastala kot posledica dejstva, da se
posameznik na direktivo ne more sklicevati enako kot na uredbo, saj je ta sposobna
neposrednega učinkovanja le izjemoma59 in zaradi tega ne bo deležen varstva oz. pravice, ki
izhaja iz prava EU ali natančneje iz neimplementirane direktive. Iz tega sledi, da bi bil
posameznikov položaj brez te možnosti bistveno slabši od posameznika v drugi državi članici,
ki je obveznost implementacije določene direktive pravilno izpolnila, saj bi tako ostal
prikrajšan za pravico, ki izhaja iz dotične direktive, obenem pa mu ne bi bila nadomeščena
57

Povzeto po: Berger Škrk Alenka, Učinkovito sodno varstvo v pravu EU, 2015, str. 34.

58

Združeni zadevi C-6/90 in C-9/90, ECLI:EU:C:1991:428.

59

Neposredni učinek direktiv v horizontalnih razmerjih je bil priznan v zadevi Kücükdeveci, kjer je SEU
razglasilo, da imajo določbe direktive, ki konkretizirajo splošno načelo prava EU (npr. prepoved diskriminacije
ter druge temeljne pravice) neposredni učinek tudi v razmerjih med posamezniki.
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škoda, ki mu je s tem nastala. Odločitev v zadevi Francovich je takšno povrnitev škode
omogočila in s tem po mojem mnenju odločilno doprinesla k učinkovitemu sodnemu varstvu.
Posameznikov položaj ter s tem varstvo njegovih pravic bi bil namreč v veliki meri oslabljen,
tako kot bi bil oslabljen sam učinek določb prava EU, katerih namen je bil ravno v povečanju
učinkovitosti takšnega varstva, če država v ničemer ne bi rabila odgovarjati za krivdni poseg v
pravice, ki bi šle posamezniku po pravu EU ali če bi se nasproti posamezniku lahko celo
uspešno zgovarjale na neprenos pravice v nacionalni pravni red.
V izogib takšnim situacijam je SEU, z določitvijo nepogodbene odškodninske odgovornosti
za države, ki se skušajo izogniti spoštovanju prava EU in pri tem ostati nekaznovane, znatno
prispevalo k zvišanju ravni varstva pravic, ki gredo posameznikom po pravu EU.
SEU je pri odločitvi v obravnavani zadevi poleg zahteve po učinkovitem60 sodnem varstvu
prav gotovo v veliki meri upoštevalo tudi zahtevo po polni učinkovitosti61 prava EU.
Sprememba obveznosti držav članic iz negativne v pozitivno v omenjenih precedenčnih
sodbah SEU na področju procesnega prava, pa je poleg vseh drugih opisanih kvalitet, prinesla
pravna sredstva, ki naj prispevajo k približevanju zakonodaj držav članic tudi na področju, za
katerega je bilo prej značilno v celoti prosto urejanje.62
V obdobju po letu 1990 je iz sodne prakse SEU v zvezi z uporabo načela učinkovitosti zaznati
novo perspektivo. Z njo je bila nacionalnim sodnikom naložena obveznost, v skladu s katero
morajo pred uporabo določene domače norme preveriti ali je ta ustrezna v smislu
uresničevanja prava EU. Primarno torej tudi v tem obdobju varstvo pravic EU poteka na
podlagi nacionalnih procesnih pravil, vendar le do trenutka, ko se bo pokazalo negativno
vplivanje tega pravila na realizacijo pravice prava EU. Takrat bo lahko prišlo do posega v
sistem države članice, katerega upravičenost bo SEU ugotavljalo s pomočjo t. i. pravila
vzroka.63 Pravilo Sodišču nalaga opravo presoje ali nacionalno pravilo procesne narave
dejansko onemogoča ali čezmerno otežuje uporabo pravice, ki jo daje pravo EU ter ali je
mogoče takšno omejevanje objektivno opravičljivo ter nadalje če je, ali je sorazmerno z
zakonitim ciljem posamezne članice.64

60

Angl. Effective judicial protection.

61

Angl. Requirement of full effectiveness of Community law.

62

Povzeto po: Berger Škrk Alenka, Učinkovito sodno varstvo v pravu EU, 2015, str. 35–37.

63

Angl. Rule of reason.

64

Povzeto po: Berger Škrk Alenka, Učinkovito sodno varstvo v pravu EU, 2015, str. 37–42.
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Skozi novejše sodne odločbe SEU razvoj načela učinkovitosti poteka predvsem v okviru
zagotavljanja učinkovitega sodnega varstva posameznika na podlagi temeljnih pravic, kot
izhajajo iz EKČP ter LEUTP. Pri tem ne gre prezreti zlasti Listine, ki lahko zaradi pridobitve
položaja primarnega prava k prihodnjemu razvoju procesnega prava EU še veliko doprinese.
Kar je pomembno, k razvoju načela učinkovitosti je torej poleg veljavnosti Lizbonske
pogodbe, veliko prispevala sama zavest modernejše EU o pomenu pravice do učinkovitega
sodnega varstva, ki ga ima ta za posameznika kot državljana Unije ter zaradi tega za samo
EU. Takšna zavest je izražena v zadevi Unibet65, ki je ključna zadeva novejšega razvoja na
obravnavanem pravnem področju. V njej se je SEU sklicevalo na načelo učinkovitega
sodnega varstva, kot splošnega načela prava EU.66
4.1.5

Temeljni pravni akt, ki je v EU namenjen varstvu človekovih pravic

4.1.5.1 Listina EU o temeljnih pravicah
Listina EU o temeljnih pravicah je akt EU in sicer katalog temeljnih pravic EU, pripravljen po
zgledu EKČP, vendar razširjen z nekaterimi pravicami tretje generacije. "[...] EU decided to
clarify things and to include them all in a single document which has been updated in the
light of changes in society [...]"67
Akt je bil vključen že v besedilo Pogodbe o Ustavi za Evropo68, Lizbonska pogodba, ki pa
samega besedila Listine sicer ne vsebuje, pa ga je prva priznala za pravno zavezujoč akt.
Obenem je izrecno določila, da ima Listina enako69 pravno veljavo kot Pogodbi, s čimer je
pridobila položaj primarnega prava. Čeprav je bila razglašena70 že decembra leta 2000, je za
države članice postala pravno obvezujoča s sprejemom Lizbonske pogodbe v letu 2009. Prej
65

Zadeva C-432/05,
ECLI:EU:C:2007:163.
66

Unibet

(London)

Ltd

in

Unibet

(International)

Ltd

proti

Justitiekanslern,

Več o tem: Berger Škrk Alenka, Učinkovito sodno varstvo v pravu EU, 2015, str. 42–51.

67

EU Charter of Fundamental Rights, URL: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm
(1. 8. 2017).
68

Glej: Brozina David, Cerar Miro, Nusdorfer Radica, Vatovec Katarina, Pogodba o Ustavi za Evropo s
komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2005. Primerjaj: Pogodba o Ustavi za Evropo z uvodnimi pojasnili
Marjane Coronna, Codex iuris, Ljubljana 2005.
69

1. odstavek 6. člena Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (LEUTP), Uradni list Evropske unije,
(2010/C 83/02), URL: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sl:PDF
(26. 8. 2017).
70

Razglasili so jo Evropski parlament, Svet in Komisija na zasedanju Evropskega sveta v Nici 7. 12. 2000. Glej:
Murgel Jasna, Človekove pravice v pravnem redu Evropske unije: Listina temeljnih pravic EU, v: Pravnik: revija
za pravno teorijo in prakso, letnik 56, št. 6/8, Ljubljana 2001, str. 369–385.
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so se nanjo neformalno sklicevale le institucije. Predvsem Sodišče EU se je nanjo sklicevalo
že pred uveljavitvijo Lizbonske pogodbe.71
Nastajanju Listine je vse od samega začetka sledil očitek, da je njen sprejem nepotreben, saj,
da so vse članice EU tudi članice Sveta Evrope in s tem podpisnice EKČP. V zvezi s tem so
se logično pojavljala vprašanja med katerimi sta bili najpomembnejši naslednji. Ali bo Listina
izboljšala varstvo človekovih pravic v evropskem prostoru ter ali bodo pravice posameznikov
zaradi njenega sprejema kaj bolj zavarovane oziroma zaščitene kot je temu bilo doslej. Njeni
zagovorniki so večino začetnih negotovosti utemeljevali s tem, da bodo imeli posamezniki, če
bo Listina sprejeta, dodatno sredstvo pri uveljavljanju pravic zoper domnevne kršitve pri
uresničevanju evropskega prava v državah članicah.72
Nekateri so glavni cilj Listine videli v dostopnejših pravicah za državljane EU ter v dodatni
plasti njihovega varstva. Prav tako, se še posebej v zadnjem času, ko je njeno področje
uporabe že vseeno bolj jasno kot je to bilo v preteklosti, njena prednost kaže v novih
možnostih za odvetnike73, saj je lahko po mnenju nekaterih Listina učinkovito orodje za
varstvo pravic njihovih strank. Vendar je pri tem potrebno opozoriti na nujnost poprejšnje
ocene ali je določbe Listine glede na obseg uporabe, kot je določen s prvim odstavkom 51.
člena, sploh mogoče uporabiti ter kakšen je materialni domet pravice, ki jo Listina varuje.
Listina bi naj zagotovila dodatno varstvo posameznika v razmerju do organov Evropske Unije
ter do organov držav članic, vendar le, kadar te uporabljajo pravo EU oziroma izvajajo
predpise EU.74
V procesu graditve EU se o varstvu človekovih pravic ni dosti govorilo in niti takratna
Pogodba o Evropski gospodarski skupnosti iz leta 1957 ni vsebovala nobenih določil, ki bi
bile povezane s človekovimi pravicami. Čeprav torej zakonodaja75 ni vsebovala ničesar v tej
71

Glej npr. zadevo Unibet C-432/05.

72

Povzeto po: Letnar Černič Jernej, Dozorevanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, 24. 1. 2014, URL:
http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=111652 (25. 8. 2017).
73

Glej: Kukec Bojan, Odvetnik in državljan pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, Marketing Beno
Fekonja, Visoko 2008.
74

Povzeto po: Koltermann Benjamin, Listina EU o temeljnih pravicah v praksi, v: Odvetnik, 2013, št. 59, str. 30.

75

Prvo sklicevanje na človekove pravice na zakonodajni ravni je zaslediti v preambuli Enotnega evropskega
akta, ki je bil sprejet leta 1986. "[...] odločeni sodelovati pri spodbujanju demokracije na podlagi temeljnih
pravic, zlasti svobode, enakosti in socialne pravičnosti, priznanih v ustavah in zakonih držav članic, v
Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter v Evropski socialni listini, [...] zavedajoč se
odgovornosti, naložene Evropi, da si prizadeva izražati vedno bolj enotno ter delovati dosledno in solidarno, da
bi učinkoviteje zavarovala svoje skupne interese in neodvisnost, zlasti z zavzemanjem za načela demokracije in
spoštovanje prava in človekovih pravic, ki so jim zavezani, zato da bi skupaj prispevali k ohranitvi
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smeri, pa je Sodišče ES takšne pravice varovalo preko sodne prakse, pri čemer se je sklicevalo
na ustavno tradicijo držav članic ter na EKČP. V zadevi Stauder76 je Sodišče ES zapisalo, da
bo, čeprav varstvo človekovih pravic ni izrecno predvideno v ustanovitvenih pogodbah in v
sekundarni zakonodaji, človekove pravice varovalo kot integralni del splošnih načel
skupnostnega prava. Šlo je torej za v pravu tedanje skupnosti še nezapisane pravice, ki so bile
priznane od primera do primera77 in ne po nekem koherentnem principu, ki bi ga prinesla
kodifikacija teh pravic. In čeprav je na podlagi takšnega ad hoc varovanja postopoma nastala
obsežna sodna praksa, je takšnemu sistemu manjkala preglednost ter še bolj sistematičnost, ki
bi jo prinesel kodificiran dokument pravic. Na podlagi te potrebe se je kasneje o njem začelo
vse bolj razmišljati in nastajala je ideja o listini temeljnih pravic, ki bi jih varovala Unija. Prvi
korak na poti do tega cilja je naredil Evropski parlament, ki je leta 1989 sprejel neke vrste
katalog človekovih pravic v obliki nezavezujoče deklaracije. Kljub njegovi neobvezujoči
naravi pa se je Sodišče ES nanj sklicevalo v zadevi Grogan.78 Naslednji korak je v letu 1998
storil Evropski svet z Dunajsko deklaracijo, s katero se je postavila določna zahteva po
programu, ki bi prinesel bolj skladen in pregleden sistem varstva človekovih pravic.79
Do njegovega uresničevanja je nato prišlo že naslednje leto v Kölnu, kjer je bila sprejeta
odločitev o oblikovanju Listine temeljnih pravic EU.80 Voditelji držav in predstavniki vlad
držav članic so končno sklenili, da se je EU razvila že tako daleč, da je zrela za svoj katalog
človekovih pravic. Ker ni bila del ustanovnih pogodb, je bil po sprejemu njen status še
negotov. Čeprav je bila vključena v besedilo Pogodbe o Ustavi za Evropo, ta zaradi zavrnitve
na referendumu na Nizozemskem in v Franciji ni zaživela, zato je ta status quo Listine trajal
še naprej. To se je torej spremenilo šele z Lizbonsko pogodbo. Še preden pa je Listina postala
zavezujoča, se je sodišče nekajkrat nanjo že neformalno sklicevalo. To je storilo v zadevi
Unibet ter združenih zadevah Kadi in Al Barakaat.81 82 Nanjo so se pred njeno formalno

mednarodnega miru in varnosti v skladu z obveznostjo, sprejeto v okviru Ustanovne Listine Združenih
narodov,[...]."
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Zadeva 29/69, Erich Stauder proti Mestu Ulm, ECLI:EU:C:1969:57.

77

Sprva je šlo predvsem za pravice, ki so povezane z gospodarskim sodelovanjem.

78

Zadeva C-159/90 S.P.U.C. proti Grogan in drugi, ECLI:EU:C:1991:378.

79

Primerjaj: Bedrač Janja, Izvrševanje človekovih pravic po Ustavi za Evropo, v: Evro pravna praksa, 2004, št.
4, str. 1–3.
80

Angl. Charter of fundamental rights EU.

81

Združeni zadevi Yassin Abdullah Kadi in Al Barakaat International Foundation proti Svetu Evropske unije C402/05 P in C-415/05 P, ECLI:EU:C:2008:461.
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veljavnostjo pogosto opirali tudi generalni pravobranilci v svojih sklepnih predlogih, v svojih
argumentacijah pa so jo uporabljale že stranke in posamezna nacionalna sodišča, ki so se
nanjo sklicevala. Na drugi strani so bile izdane odločbe, v katerih je Sodišče EU pokazalo, da
Listina še vedno ni del zavezujočega prava EU, ki bi se ga moralo upoštevati. Tako je storilo
v zadevi Polier83, v kateri se je na francosko vprašanje za predhodno odločanje izreklo za
nepristojno za razlago Listine, saj da pravo Unije te problematike ne ureja.84
Pri sprejemanju Listine se je postavilo vprašanje katere pravice v njo vključiti, da bo zadostila
kriteriju neke dodane vrednosti, v katero so dvomili njeni nasprotniki. Sestavljalci so se sicer
držali okvira, ki ga predstavljajo pravice določene v EKČP ter pravice, zagotovljene v ustavah
posameznih držav članic, dodatno v primerjavi z EKČP pa so vključili ekonomske in socialne
pravice iz Evropske socialne listine ter Listine Skupnosti o temeljnih socialnih pravicah
delavcev. Ob sprejemu je bilo večkrat85 poudarjeno, kar sledi tudi iz resolucije Evropskega
parlamenta iz leta 2000, da bi morala Listina vsebovati in torej upoštevati razvoj modernejših
človekovih pravic. Med te prav gotovo spadajo človekove pravice na področju informacijske
tehnologije ter zaradi tega potrebne pravice varstva zasebnih podatkov. Upoštevati bi morala
tudi vse hitrejši razvoj na področju biotehnologije, predvsem ti. genetično manipulacijo
mikroorganizmov v okviru izkoriščanja bioloških procesov za industrijske in druge namene.86
Poseben poudarek naj bi namenila tudi pravicam žensk ter prevečkrat zapostavljenemu
varstvu okolja.87
Danes, ko je Listina sprejeta in zavezujoče narave, je lahko ugotoviti, da je obdržala zasnovo
iz osnutkov. Poleg vseh uveljavljenih ter univerzalnih človekovih pravic in svoboščin,
vsebuje tudi nekatere nove pravice. To sta v členu 388 določeni prepovedi evgeničnih
82

V njih je Sodišče EU v zvezi z učinkovitim sodnim varstvom poudarilo, da je to splošno načelo prava
Skupnosti, ki izhaja iz skupnih ustavnih tradicij držav članic, iz 6. in 13. člena EKČP ter iz 47. člena Listine EU
o temeljnih pravicah.
83

C-361/07 Olivier Polier proti Najar EURL, ECLI:EU:C:2008:16.

84

Povzeto po: Brkan Maja, Varstvo temeljnih pravic v EU po uveljavitvi Lizbonske pogodbe, v: Pravna praksa,
letnik 2010, št. 37, str. 4–5.
85

Predvsem v mehkem pravu (angl. soft law) EU.

86

Več o tem na URL: https://www.bio.org/what-biotechnology (2. 8. 2017).

87

Povzeto po: Pogačnik Miha, Platiše Mateja, Listina temeljnih pravic Evropske unije, v: Pravna praksa, letnik
2000, številka 34, str. 2–3.
88

Člen 3 LEUTP: "

1. Vsakdo ima pravico do spoštovanja telesne in duševne celovitosti.
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postopkov, ki bi povzročali selekcijo med ljudmi ter prepoved reproduktivnega kloniranja
človeških bitij, v členu 789 določena pravica do spoštovanja medsebojnih komunikacij, v
členih 2590 in 26 poudarjene pravice starejših in invalidnih, v členu 3791 poudarjena potreba
po varstvu okolja ter v členu 41 določena pravica do dobrega upravljanja.92
Poleg naštetih, vsebuje tudi pravice, ki sta jih razvili ESČP in SEU v sodni praksi ter pravice,
ki so specifične za EU.
Listina v ničemer ne posega v notranje pravo ter v pravno ureditev varstva človekovih pravic
na ravni držav članic, še manj pa je ne nadomešča, saj to ni bil njeni namen ob sprejemu. Niti
ni bil njen namen prenesti na EU novih pooblastil ali razširiti obstoječih. Slednje izhaja iz
člena 51 Listine, ki hkrati določa tudi področje njene uporabe. Tako se določbe Listine
uporabljajo za institucije, organe, urade in agencije EU, seveda ob upoštevanju načela
subsidiarnosti, za države članice pa samo, kadar izvajajo unijsko pravo. Namen Listine je bil
zgolj omejiti organe in institucije EU s temeljnimi pravicami, ki jim naj pri vsakdanjem kot
tudi bodočem delu služijo kot okvir, ki ga ne gre preseči. Ob tem je bil njen namen tudi
približati te pravice državljanom EU. Torej čeprav je bila EU že pred njenim sprejemom
zavezana k spoštovanju akta, ki je temeljni na področju varovanja človekovih pravic in je
vseboval skoraj v celoti enake pravice kot jih vsebuje Listina, se te pravice zde nekako bližje
pripadnikom določene skupnosti, če so sprejete prav na ravni te skupnosti. Takšen je bil tudi
prvotni namen Evropskega sveta. Torej oblikovati listino pravic, ki jih je je Unija že poznala
in priznavala. In ker je spoštovanje človekovih pravic ena temeljnih vrednot novejše EU, je že
2. Na področjih medicine in biologije je treba spoštovati zlasti:
(a) svobodno privolitev po predhodni seznanitvi prizadete osebe v skladu s postopki, določenimi z
zakonom,
(b) prepoved evgeničnih postopkov, zlasti tistih, katerih cilj je selekcija med ljudmi,
(c) prepoved uporabe človeškega telesa in njegovih delov za pridobivanje premoženjske koristi,
(d) prepoved reproduktivnega kloniranja človeških bitij."
89

"Vsakdo ima pravico do spoštovanja svojega zasebnega in družinskega življenja, stanovanja ter
komunikacij."
90

"Unija priznava in spoštuje pravico starejših do dostojnega in samostojnega življenja ter sodelovanja v
družbenem in kulturnem življenju."
91

"V politike Unije je treba vključiti visoko raven varstva in izboljšanje kakovosti okolja, ki se zagotavljata v
skladu z načelom trajnostnega razvoja."
92

Povzeto po: Pogačnik Miha, Platiše Mateja, Listina temeljnih pravic Evropske unije, 2000, str. 2.

24

izhajajoč iz tega razumeti željo po zapisu takšne vrednostne zahteve, da bi tudi v tem smislu
konkurirala ostalim sodobnim skupnostim, ki so ji sorodne.
Obenem je EU s tem želela povedati, da ni več samo ekonomska in gospodarska skupnost,
temveč "skupnost vrednot", ki temeljijo na varstvu fundamentalnih človekovih pravic.93
Ob povedanem je sprejem Listine prav gotovo začrtal novo smer v procesu nadaljnjega
integriranja in pripomogel k boljšemu delovanju razširjene EU.94
Ker je Listina v skladu z njenim 51. členom95 zavezujoča za države članice le, ko te izvajajo
pravo EU, Sodišče EU tudi ne bo pristojno za presojo ali so zakoni in drugi nacionalni akti, s
katerimi se ne izvaja pravo EU, z njo skladni.96
Področje uporabe LEUTP je bilo dolgo po njeni uveljavitvi precej nejasno, k razjasnitvi tega
vprašanja pa je pomembno prispevala sodba SEU v zadevi Åkerberg Fransson97. Iz
obrazložitve odločbe izhaja: "Nasprotno pa je pravo Unije treba razlagati tako, da ne
nasprotuje temu, da nacionalno sodišče, preden nacionalne določbe ne uporabi, presodi, ali
je določba Listine Evropske unije o temeljnih pravicah „jasna“, če ta zahteva ne oteži
izvajanja pristojnosti razlage in neuporabe, ki ju pravo Unije nalaga nacionalnim sodnim
organom."

93

Brozina David, Cerar Miro, Nusdorfer Radica, Vatovec Katarina, Pogodba o Ustavi za Evropo s komentarjem,
2005, str. 62.
94

Primerjaj: Plauštajner Konrad, Evropska unija: Listina temeljnih pravic - pravni ali politični akt?, v: Pravna
praksa, letnik 2000, št. 31, str. I-V.
95

Člen 51 LEUTP: "

1. Določbe te listine se uporabljajo za institucije, organe, urade in agencije Unije ob spoštovanju načela
subsidiarnosti, za države članice pa samo, ko izvajajo pravo Unije. Zato spoštujejo pravice, upoštevajo načela
in spodbujajo njihovo uporabo v skladu s svojimi pristojnostmi in ob spoštovanju meja pristojnosti Unije, ki so ji
dodeljene v Pogodbah.
2. Ta listina ne razširja področja uporabe prava Unije preko pristojnosti Unije niti ne ustvarja nikakršnih novih
pristojnosti ali nalog Unije in ne spreminja pristojnosti in nalog, opredeljenih v Pogodbah."
96

Brkan Maja, Varstvo temeljnih pravic v EU po uveljavitvi Lizbonske pogodbe, 2010, str. 5.

97

Gre za zadevo C‑617/10 Åklagaren proti Hansu Åkerbergu Franssonu, ECLI:EU:C:2012:340.
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Slednje je tesno povezano z vprašanjem neposrednega učinka določb Listine, glede katerega
je treba razlikovati med pravicami in načeli, saj po mnenju teorije ni možno sklicevanje na
določbe Listine, ki vsebujejo zgolj načela.98
Namen člena 51 je torej jasno določiti, da se Listina v prvi vrsti uporablja za institucije in
organe Unije, ki naj bodo pri svojem delu omejeni s pravicami, ki jih ta določa. Za države
članice, tako kot je nedvoumno določila že sodna praksa Sodišča, pa je zahteva po
spoštovanju temeljnih pravic, opredeljenih v okviru Unije, torej tistih, ki jih določa LEUTP
zavezujoča le tedaj, ko delujejo znotraj področja uporabe prava Unije, ko torej izvajajo pravo
EU. Kot pomoč pri uporabi LEUTP služijo Pojasnila k Listini EU o temeljnih pravicah, ki so
predvsem orodje pri razlaganju njenih določb ter možnostih njene uporabe.99
Tudi po mnenju Marka Ilešiča, slovenskega sodnika na sodišču Evropske Unije je varstvo
človekovih pravic pred Sodiščem EU v Luksemburgu močno omejeno, saj da posameznik
nima neposrednega dostopa do Sodišča EU, prav tako pa ima Listina tudi po njegovem
mnenju nekoliko nejasen položaj. Čeprav si je mogoče s pomočjo zadev kot sta Fransson in
Melloni100, ki zadevata vprašanje uporabljivosti Listine, ta položaj nekoliko razjasniti, bo
njeno uporabo bolje pojasnil nadaljnji razvoj sodne prakse in teorije na tem področju. Ne
glede na to pa Sodišče veljavnost Listine razlaga razmeroma široko.101
Listino sestavljajo preambula, ki ji sledi 54 členov, razdeljenih v sedem poglavij:

98

•

Dostojanstvo (členi od 1 do 5).

•

Svoboščine (členi od 6 do 19).

•

Enakost (členi od 20 do 26).

•

Solidarnost (členi od 27 do 38).

•

Pravice državljanov (členi od 39 do 46).

•

Sodno varstvo (členi od 47 do 50).

Tako tudi: Hojnik Janja, Sodno varstvo v EU - gradivo za teoretske vaje, Maribor, 2012, str. 41.

99

Več o tem: Pojasnila k Listini o temeljnih pravicah, 2007/C 303/02 na URL: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/ALL/?uri=CELEX:32007X1214(01) (20. 8. 2017).
100

Zadeva C‑399/11 Stefano Melloni proti Ministerio Fiscal, ECLI:EU:C:2013:107.

101

Povzeto po: Ferk Petra, Človekove pravice pred Sodiščem EU, v: Pravna praksa, Letnik 33, št. 1, Ljubljana
2014, str. 27. Glej tudi: Izvajanje Listine o temeljnih pravicah v praksi, URL: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/?uri=legissum:dh0004 (26. 6. 2017).
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•

in Splošne določbe o razlagi in uporabi Listine (členi od 51 do 54).

S sprejemom ter dokončno s pričetkom veljavnosti LEUTP so državljani EU dobili možnost
zaščite njihovih pravic tudi v razmerju do institucij, ki so z okrepljenim integriranjem
pridobivale na moči in ne samo zoper državo, kar je omogočala že EKČP. S tem so že
obstoječe pravice povprečnemu državljanu EU postale jasnejše, na voljo pa mu je postal
konsistenten sistem varstva, ki ga pred tem na ravni EU ni bilo. Prej je LEUTP za številne
institucije EU že od podpisa dalje pogosto pomenila le "referenčni dokument" oz. vir
njihovega sklicevanja.102
Danes Listina postaja vse bolj enakopraven "delček v mozaiku evropskega varstva človekovih
pravic in temeljnih svoboščin"103. Tudi ni mogoče zanikati njenega potenciala za učinkovito
varovanje človekovih pravic. Kakšen bo njegov izkoristek, pa je odvisno od SEU in
nacionalnih sodišč. Zagotovo pa je res, da niti Sodišče niti domača sodišča ne smejo
zmanjševati že doseženih standardov varstva človekovih pravic, ki izhajajo iz sodne prakse
Evropskega sodišča za človekove pravice. Poleg tega je dosti odvisno tudi od morebitnega
pristopa EU k EKČP. Ali bo Listina resnično dozorela v avtoritativen dokument, pa bo
pokazal le čas ter vmesni razvoj na SEU na eni strani ter razvoj na ESČP na drugi.104
4.1.6

Poleg SEU najpomembnejši varuhi človekovih pravic v EU

4.1.6.1 Evropski varuh človekovih pravic
Evropski varuh človekovih pravic je neodvisen in nepristranski organ, ki preiskuje pritožbe
glede nepravilnosti v institucijah105, organih, uradih in agencijah EU. Nanj se lahko pritožijo
vsi državljani Unije ali prebivalci ene od držav članic, podjetja, združenja ter drugi organi z
registriranim sedežem v Uniji, ne glede na posamično zadevanje.106
Njegovo delo ureja člen 288 PDEU, ki določa pravno podlago za njegovo delovanje, ter Statut
varuha človekovih pravic, ki vsebuje podrobna določila o institutu.107
102

Povzeto po: Brozina David, Cerar Miro, Nusdorfer Radica, Vatovec Katarina, Pogodba o Ustavi za Evropo s
komentarjem, 2005, str. 55–57.
103

Letnar Černič Jernej, Dozorevanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, 2014.

104

Prav tam.

105

To ne velja za SEU, kadar opravlja svojo pravosodno funkcijo.

106

Več o tem: Evropski varuh človekovih pravic, URL: https://www.ombudsman.europa.eu/sl/home.faces# (13.
8. 2017).
107

Več o tem in na sploh o varuhu glej v: Evropski varuh človekovih pravic, Letno poročilo, Strasbourg 2009,
str. 13–31.
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Institucija evropskega varuha človekovih pravic je bila vzpostavljena leta 1992 z
Maastrichtsko pogodbo, z namenom izboljšanja varstva državljanov EU ter njihovih pravic v
primerih nepravilnosti108 pri delovanju institucij in organov Evropske unije ter v želji po
okrepljeni demokratični odgovornosti pri odločanju in upravljanju institucij EU.109
Delo Evropskega varuha človekovih pravic poteka v kabinetu varuha človekovih pravic, ki
zadeve preiskuje na podlagi pritožbe ali na lastno pobudo.
Evropski varuh človekovih pravic obravnava kršitve, povezane z nepravično obravnavo,
diskriminacijo, zlorabo pooblastil, pomanjkanjem informacij oz. zavrnitvijo dostopa do teh
informacij110, neupravičenim zavlačevanjem ali drugimi nepravilnostmi v postopkih. Pri
razrešitvi problema ima varuh na razpolago različne možnosti. Če je kršitev lažja, lahko
zadevno institucijo samo obvesti. V primeru, da težave na ta način ni mogoče rešiti, si bo za
odpravo nepravilnosti prizadeval doseči sporazumno rešitev. Če pa tudi to ne uspe, lahko
varuh človekovih pravic instituciji pošlje priporočila. Če ta njegovih priporočil ne sprejme,
mora varuh predložiti Evropskemu parlamentu posebno poročilo, ki mora nato primerno
politično ukrepati. Če je deloval na podlagi vložene pritožbe, po koncu preiskav o njihovem
izzidu obvesti pritožnika, kateremu prav tako posreduje tudi mnenje pristojne institucije ali
organa in svoja priporočila.111
Pri svojem delu ne sme niti zahtevati niti sprejemati nobenih navodil. Svoje naloge opravlja
zgolj v interesu Unije in njenih državljanov. Imenuje ga Evropski parlament za dobo petih let
in je lahko ponovno imenovan. V tem obdobju varuh ne sme opravljati nobene druge poklicne
funkcije.112 Evropski varuh človekovih pravic je pristojen samo za obravnavo pritožb, ki
zadevajo upravo EU, ne pa tudi pritožb v zvezi z nacionalnimi, regionalnimi ali lokalnimi
upravami, pri čemer ni pomembno, da so pritožbe povezane z zadevami EU.113
108

Glej tudi: Evropski varuh človekovih pravic (Strasbourg), Težave z EU? : kdo vam lahko pomaga?, Urad za
publikacije Evropske unije, 2015.
109

Kratki vodnik po Evropski uniji, Evropski varuh človekovih pravic, URL:
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sl/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.16.html (13. 8. 2017).
110

Npr. od Evropske agencije za zdravila lahko zahteva podatke o najhujših stranskih učinkih določenih zdravil.

111

Povzeto po: Evropski varuh človekovih pravic, URL: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies/european-ombudsman_sl (13. 8. 2017).
112

Postopki za imenovanje in razrešitev varuha človekovih pravic so določeni v členih od 219 do 221 poslovnika
Evropskega parlamenta. Glej URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+RULES-EP+20170116+0+DOC+PDF+V0//SL&language=SL (26. 8. 2017).
113

Evropski varuh človekovih pravic,
bodies/european-ombudsman_sl (13. 8. 2017).

URL:

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-
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O svojem delu varuh vsako leto Evropskemu parlamentu predloži poročilo.
Trenutno je varuhinja človekovih pravic na ravni EU Emily O'Reilly, njen sedež pa je v
Franciji v Strasbourgu.
4.1.6.2 Agencija za temeljne pravice
Tako kot vsaka druga agencija EU, Agencija za temeljne pravice114 zagotavlja podporo
delovanju EU z izvajanjem zelo podrobnih tehničnih, znanstvenih, raziskovalnih ali
organizacijskih nalog , vendar na področju temeljnih pravic.115
Ustanovljena je bila z Uredbo Sveta EU februarja 2007. Njen sedež je od takrat v Avstriji na
Dunaju.
Najpomembnejša naloga Agencije je svetovanje institucijam EU in nacionalnim vladam o
temeljnih pravicah, kot so diskriminacija, dostop do pravnega varstva, rasizem in ksenofobija,
varstvo podatkov, pravice žrtev ter otrokove pravice. Pri svojem delu Agencija tesno sodeluje
s svojimi partnerji na ravni EU ter s partnerji na nacionalni ter lokalni ravni in s tem
zagotavlja, da so njene dejavnosti karseda usklajene s trenutnimi izzivi in prihodnjimi trendi
na področju temeljnih pravic. Sodeluje predvsem z institucijami, organi in agencijami EU,
vladami in parlamenti držav članic, nacionalnimi organi za človekove pravice, Svetom
Evrope, Združenimi narodi in drugimi mednarodnimi organizacijami ter nasploh z raznimi
skupinami in organizacijami, ki delujejo na področju temeljnih pravic. Agencija institucijam
in državam članicam EU, zagotavlja neodvisne strokovne nasvete in pripravlja analizo
temeljnih pravic ter tako vpliva na najpomembnejše akterje tega področja ne samo v okviru
samih institucij, temveč tudi v državah članicah. Skrbi za boljšo splošno informiranost in
pomaga pri snovanju zakonodaje o temeljnih pravicah.116
Agencija vsako leto organizira konferenco o temeljnih pravicah na kateri ključni zgoraj
omenjeni deležniki razpravljajo o aktualnih posebnih vprašanjih prava človekovih pravic, kot
so npr. nedavno aktualne temeljne pravice migrantov.117

114

Angl. European Union Agency for Fundamental Rights.

115

Glej tudi: Povšnar Vita, Varstvo človekovih pravic v EU in vloga Agencije EU za temeljne pravice,
magistrsko delo, Nova Gorica 2014.
116

Povzeto po: Agencija Evropske unije za temeljne pravice, URL: https://europa.eu/european-union/abouteu/agencies/fra_sl (14. 8. 2017).
117

Letnar Černič Jernej, Delo Agencije EU za temeljne pravice v letu 2010, v: Dignitas: revija za človekove
pravice, št. 49/50, Ljubljana 2011, str. 272–276.
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Če zaključimo, je funkcija Agencije predvsem svetovalna, ob tem pa v zagotavljanju pomoči
ter dajanju usmeritev, ni pa pristojna za reševanje pritožb posameznikov.
Michael O’Flaherty, direktor Agencije za temeljne pravice EU v enem svojih poročil sicer
opozarja na ogroženost temeljnih pravic v EU, vendar ostaja optimističen zaradi močne
podpore na različnih nivojih EU. Izraža tudi nujo po zavedanju, da so človekove pravice,
pravice vseh in ne le izbranih skupin.118
4.1.6.3 Posebni predstavnik EU za človekove pravice
Kot odraz tega, da je za EU spoštovanje človekovih pravic res velikega pomena, je bila leta
2012 v zvezi s tem dodana še nova institucija. Imenovan je bil namreč prvi posebni
predstavnik EU za človekove pravice119. Njegova naloga je povečati učinkovitost in javno
prepoznavnost politike EU o človekovih pravicah tudi izven držav EU. Pri svojem delu zato
tesno sodeluje z Evropsko službo za zunanje delovanje.120
Pravno podlago za njegovo delovanje in ustanovitev določa člen 33 PEU, po katerem lahko
posebnega predstavnika imenuje Svet na predlog visokega predstavnika Unije za zunanje
zadeve in varnostno politiko. Imenuje ga za določena politična vprašanja. Posebni predstavnik
tako tudi vse svoje naloge opravlja pod vodstvom visokega predstavnika.121
Trenutno je ta posebni predstavnik Grk Stavros Lambrinidis.

118

Is Europe doing enough to protect fundamental rights? URL: http://fra.europa.eu/en (8.6.2017). Iz članka:
“Human rights are under threat across the EU,” says FRA Director Michael O’Flaherty. “But the goodwill and
support for the vulnerable in so many places around Europe should give us hope. We need to harness this
positivity to ensure that human rights remain the bedrock of our societies. And we must do much more to show
that human rights are not just for a select few, but for everyone.”
119

Angl. European Union's Special Representative for Human Rights.

120

Povzeto po: Temeljne pravice v Evropski uniji, URL: https://europa.eu/european-union/topics/humanrights_sl (23. 6. 2017).
121

Več o funkciji posebnega predstavnika glej v Priporočilu Evropskega parlamenta Svetu z dne 13. junija 2012
o posebnem predstavniku EU za človekove pravice (2012/2088(INI)) na URL:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-20120250+0+DOC+PDF+V0//SL (25. 8. 2017).
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4.2 Varstvo človekovih pravic v okviru Sveta Evrope
4.2.1

O Svetu Evrope

Svet Evrope122 je mednarodna organizacija, ki je nastala 5. maja 1949 z Londonskim
sporazumom in je v Evropi vodilna organizacija za varovanje človekovih pravic. Sestavlja jo
47 držav članic, med katerimi je 28 članic EU. In čeprav se je zdelo, da Svet Evrope zaradi
hitrega širjenja in napredka EU izgublja pomen, to prav gotovo niti danes ne velja na področju
učinkovitega varstva človekovih temeljnih pravic, čemur je namenjena njegova celotna in
mestoma lastna institucionalna struktura.
Njegovi organi in institucije so:
•

Odbor ministrov Sveta Evrope.

•

Parlamentarna skupščina Sveta Evrope.

•

Kongres lokalnih in regionalnih oblasti.

•

Generalni sekretar Sveta Evrope.

•

Evropsko sodišče za človekove pravice.

•

Komisar za človekove pravice.123

Da lahko država postane članica Sveta Evrope, se mora najprej z ratifikacijo obvezati k
spoštovanju EKČP in sodb, ki jih na njeni podlagi izda ESČP. Enako bo država izgubila
članstvo, če bo konvencijo v bistvenem kršila ali je kako drugače ne bo spoštovala.
Slovenija je k Svetu Evrope pristopila 14. 5. 1993 in s tem postala podpisnica Evropske
konvencije človekovih pravic in temeljnih svoboščin. To pomeni, da lahko, ko posameznik
izrabi vsa pravna sredstva za zaščito svoje pravice v RS in je pri tem neuspešen, vloži tudi
pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice, če je njegova pravica ena izmed
konvencijskih pravic, za varstvo katerih je to pristojno.
Svet Evrope v primerjavi z EU nima naddržavnega značaja in njegovo delovanje ne temelji na
teoriji prenesenih pristojnosti, zato je še posebej zanimivo, da mu je uspelo vzpostaviti takšen
122

Angl. Council of Europe.

123

Več o tem: Commissioner for Human Rights, URL: http://www.coe.int/en/web/about-us/structure (15. 8.
2017) in Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope - Organi Sveta Evrope, URL:
http://www.strasbourg.representation.si/index.php?id=1545 (15. 8. 2017).
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učinkovit mehanizem za varstvo pravic, s takšno avtoriteto, kot bi v bistvu šlo za organizacijo
z naddržavnim pomenom. Povedano dokazuje visok odstotek dejanskega spoštovanja sodb
ESČP s strani držav članic.
Svet Evrope je organizacija, ki varstvu pravic iz EKČP nudi obvezujočo mednarodno zaščito,
saj je doseči uspešno varstvo človekovih pravic cilj glavnine njegovih aktivnosti. Med njimi
so najpomembnejše:
•

priprava ter objava raznih študij na temo človekovih pravic,

•

pošiljanje neobvezujočih priporočil vladam držav članic,

•

priprava konvencij na določenih specialnih področjih človekovih pravic124,

•

sprejemanje protokolov h EKČP ter s tem širitev pravic, ki jih ta vsebuje ter

•

nasploh delovanje v smeri izboljšanja javnega zavedanja o pomenu človekovih
pravic.125

4.2.2

Najpomembnejši pravni akti, ki so v okviru Sveta Evrope namenjeni varstvu
človekovih pravic

4.2.2.1 Evropska konvencija o človekovih pravicah
EKČP je bila sprejeta 4. novembra 1950 kot reakcija Sveta Evrope na grobe kršitve
človekovih pravic med drugo svetovno vojno. Veljati je začela tri leta pozneje, tj. 3.
septembra 1953. Je najpomembnejši akt na področju temeljnih pravic, namenjen njihovi
zaščiti, ki zavezuje vse države podpisnice, vendar v vseh članicah ne uživa enakega pravnega
položaja in moči. Slednje izhaja iz tega, da Svet Evrope ni naddržavna organizacija, kot to
velja za EU. Tako ima na primer EKČP v Avstriji moč ustave, v Nemčiji položaj zakona, v
Sloveniji126 pa je hierarhično uvrščena med ustavo in zakone. Vendar to, če vzamemo za
primer Slovenijo, ne pomeni, da se lahko določene pravice in svoboščine iz Konvencije ali
drugih pravnih aktov, ki veljajo v Sloveniji omejujejo iz razloga, da jih ustava ali ne priznava
ali pa jih priznava v omejenem obsegu. Uporabiti se mora akt, ki je za potencialnega nosilca

124

Npr. Konvencija proti mučenju.

125

Povzeto po: Konte Barbara, Belič Damjan, Varstvo človekovih pravic, v: Pravna praksa, letnik 1992, št. 9, str.

3.
126

Enako velja tudi za Francijo.
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pravic ugodnejši in mu nudi višjo raven varstva ter je na drugi strani zahtevnejši in pomeni
večjo breme do države.127
Spada med konvencije z univerzalnim značajem, kar pomeni, da se lahko uporabi za vse, ki se
nahajajo znotraj njenega teritorija, torej tudi za tujce. In kar je najpomembneje, pri določitvi
njenega vpliva ne gre izhajati zgolj iz kataloga pravic, ki ga vsebuje, čeprav je ta izrednega
pomena, temveč še bolj iz izjemnega sistema varstva pravic, ki ji ga je uspelo vzpostaviti.
Zahtevati ga je možno na dva načina. Zahteva ga lahko posameznik, ki ima možnost, da se v
zvezi s kršitvijo države članice obrne neposredno na ESČP, lahko pa to stori država članica,
če meni, da prihaja v drugi državi članici do hujših kršitev človekovih pravic.128
EKČP je torej mednarodna pogodba, ki je uvedla naddržavno varstvo človekovih pravic in
tako posegla v suverenost nacionalnih ureditev na tem področju. Ker se večina tematike glede
EKČP tesno navezuje na delovanje njenega sodišča, bo delno obravnavana tudi v poglavju, ki
se nanaša na ESČP.
4.2.2.2 Evropska socialna listina
Evropska socialna listina129 je poleg EKČP najpomembnejši mednarodni dokument, sprejet
pod okriljem Sveta Evrope. Zagotavlja človekove pravice in temeljne svoboščine na
ekonomskem in socialnem področju in kot taka pomeni vsebinsko dopolnitev varstva
človekovih pravic kot so vsebovane v EKČP.
Čeprav je bila sprejeta že leta 1961, je bila v letu 1996 revidirana in zato je v spremenjeni
obliki začela veljati leta 1998.
Država, ki želi postati podpisnica ESL, se ne rabi zavezati s celo listino, ampak mora sprejeti
vsaj 10 njenih členov ali 45 oštevilčenih odstavkov II. dela konvencije, pri čemer mora biti
med njimi pet od sedmih členov takšnih, ki zagotavljajo nekatere najpomembnejše pravice, ti.
core rights.130
Spoštovanje določb Evropske socialne listine po državah članicah nadzoruje posebni organ, in
sicer Evropski odbor za socialne pravice (EOSP), ki ga sestavlja petnajst neodvisnih in
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nepristranskih članov. Izvoli jih Odbor ministrov Sveta Evrope za dobo 6 let, pri čemer so
lahko ponovno izvoljeni samo še enkrat. Naloga Odbora je, da ugotavlja, ali sta nacionalno
pravo in praksa držav pogodbenic v skladu z ESL. Ta postopek nadzora temelji na podlagi
nacionalnih poročil držav pogodbenic, v katerih te vsako leto poročajo o izvajanju listine ne
samo v pravu temveč tudi v praksi.131
Poleg opisanega nadzora, omogoča pomemben del nadzora tudi postopek s kolektivnimi
pritožbami, ki je bil dodan leta 1995, ko je bil k Evropski socialni listini sprejet Dodatni
protokol. Gre torej za nov postopek mednarodnega nadzora nad izvajanjem ESL, katerega
pogoj je sicer sprejem s strani držav članic, njegov namen pa je bil izboljšati učinkovitost
izvajanja socialnih pravic, ki jih ESL ureja, tako da se v nadzor nad izvajanjem teh pravic
pritegne tudi sodelovanje določenih socialnih partnerjev in nevladnih organizacij. Tako je bil
sprejet poseben seznam nevladnih organizacij ter organizacij delavcev in delodajalcev, ki
uživajo pri Svetu Evrope participativni status v smislu, da se ob domnevnih kršitvah držav
članic pritožijo Evropskemu odboru za socialne pravice. Takšno pritožbo upravičeni vlagatelji
naslovijo na generalnega sekretarja Sveta Evrope, ki jo posreduje naprej EOSP in o njej
obvesti državo članico, na katero se pritožba nanaša. EOSP pred njenim vsebinskim
obravnavanjem preveri, če jo je vložil upravičeni subjekt in ali vsebuje vse formalne pogoje,
ki jih vloga mora vsebovati.132
Po odločitvi, da je pritožba sprejemljiva za obravnavo pritožbe se začne pisni postopek, v
katerem pride do izmenjave pisnih pojasnil in informacij med strankami, Odbor pa lahko tudi
odloči, da bo opravljeno javno zaslišanje.133
Odbor potem odloči o vsebini pritožbe in o tem v obliki poročila obvesti prizadete stranke ter
Odbor ministrov Sveta Evrope. Na podlagi tega poročila lahko nato Odbor ministrov sprejme
resolucijo, ki je namenjena vsem pogodbenicam ESL ali pa priporočilo, ki je namenjeno samo
državi članici zoper katero je bila vložena pritožba, če je EOSP poprej ugotovil, da se ESL v
državi ni uresničevala na ustrezen način. Obenem lahko takšno priporočilo vsebuje predlog tej
državi, kako bi naj spremenila bodisi zakonodajo bodisi politiko na področju ekonomskih in
socialnih pravic in kakšne ukrepe bi bilo treba sprejeti za uskladitev stanja v državi z
zahtevami, ki izhajajo iz ESL. Prvo takšno pritožbo je EOSP prejel leta 1999 in sicer je bila
vložena proti Portugalski. Državi je bila v njej očitana kršitev določbe ESL po kateri ta
131
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prepoveduje delo in zaposlovanje mladoletnih oseb, mlajših od 15 let. In čeprav je
portugalska zakonodaja vsebovala to prepoved, tega v praksi ni uresničevala, saj je v praksi
obstajala obsežna siva ekonomija dela mladoletnih otrok, ki so bili vključeni v t. i. delo na
črno, na kar se je tudi sklicevala pritožba. Odbor je v, na pritožbo izdanem poročilu zato
ugotovil da zgolj sprejetje zakonodaje ne zadostuje za učinkovito izvajanje določb ESL,
ampak, da je pravice, ki izhajajo iz ESL, treba zagotoviti tudi de facto, ne zgolj de iure.
Takšno obveznost bi Portugalska izpolnila, če bi sprejela ukrepe za zagotovitev nadzora nad
izvajanjem zakonodaje. Portugalski je bilo v priporočilu prav tako naloženo, da v naslednjem
letnem poročilu, EOSP-ju obrazloži, kaj je storila in kakšne ukrepe je sprejela za odpravo
ugotovljene neskladnosti z ESL.134
Povedano nakazuje kako tudi sistem, ki je vzpostavljen na temelju ESL stremi k temu, da bi
bil čim bolj učinkovit in da bi bilo takšno tudi samo varstvo pravic, ki jih ta varuje.
Če sklepamo iz doslej obravnavanega, ima ESL poseben pomen za države, ki niso članice EU,
saj zanje predstavlja edini mednarodnopravni instrument, ki vsebuje standarde pravnega
varstva ekonomskih in socialnih pravic na evropski ravni, medtem ko je za države članice EU
ta dokument še zlasti od uveljavitve Lizbonske pogodbe manjšega pomena. S tem je namreč
EU dobila lasten pravno zavezujoč akt temeljnih pravic, torej LEUTP, ki je na podlagi Listine
Skupnosti o temeljnih socialnih pravicah delavcev iz leta 1989 dodala med svoje določbe tudi
nekatere ekonomske in socialne pravice in tako obenem razširila nabor pravic, kot jih vsebuje
EKČP.
Če pogledamo še druge prednosti in slabosti varstva teh pravic z vidika načela učinkovitosti,
govorita v prid večji učinkovitosti zagotovo dejstvi, da za vložitev zgoraj opisane pritožbe ni
potrebno izčrpati vseh nacionalnih pravnih sredstev, kar je pomembno predvsem takrat, ko
gre za težje in očitne kršitve ekonomskih in socialnih pravic in kjer bi še posebej v določenih
državah dolgotrajni sodni postopki lahko po nepotrebnem podaljšali čas do dejanske
ugotovitve kršitve s strani države. Prav tako daje ta možnost priložnost za pritožbo takrat, ko
gre za pogoste, včasih celo sistematične kršitve določenih pravic, ki so potrebne hitrega
ukrepanja in glede katerih so zaželjene hitre meditorne odločitve ali pa v primerih, ko
posameznik postopka v državi članici iz različnih razlogov sploh ni začel in je nekdo tretji
zaznal potrebo po vložitvi kolektivne pritožbe na Odbor. V prid pravici je tudi neobstoj
časovne omejitve za vložitev pritožbe, kar je pomembno predvsem takrat, ko je pritožnik
subjekt, ki ga kršitev neposredno ne zadeva in zato mogoče zanjo izve šele z določenim
časovnim zamikom.
Na drugi strani so razlogi, ki lahko za varstvo teh pravic v določenih primerih in za določene
posameznike pomenijo tudi omejitev in s tem negativno vplivajo na učinkovitost sistema
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pravnega varstva. Eden izmed takšnih razlogov je dejstvo, da instrument kolektivne pritožbe
ne omogoča posamezniku, ki so mu bile kršene pravice, da ta sam v svojem imenu vloži
pritožbo. In čeprav je res, da lahko za takšnega posameznika vloži pritožbo pristojna
organizacija, npr. organizacija delavcev, bo to lahko za nekoga zadostna ovira, da o kršitvi
mogoče sploh ne bo spregovoril. "Pomanjkljivost" opisanega sistema v smislu učinkovitega
varstva temeljnih pravic, bi lahko videli tudi v zaključku postopka na podlagi ESL, ki se
konča le s priporočilom državi članici, ki pa zanjo v bistvu ni pravno zavezujoče, temveč v
večji meri moralno. Kot je bilo že večkrat ugotovljeno, to še posebej v primeru večkrat
ugotovljenih kršitev s strani iste države članice, ko se te na takšne obsodbe že nekako
"navadijo", pogosto ne pomeni zadostnega zagotovila, da bodo države odločitev v celoti
spoštovale in kršitve odpravile. Zato lahko tudi tukaj ugotovimo, da so za dosledno
spoštovanje pravic, ki izhajajo iz ESL, ki naj torej privede do učinkovitega sodnega varstva
teh pravic, v pretežni meri odgovorne države članice. Brez njihove zadostne in pravilne
participacije v sistemu sodnega varstva, kot ga obravnavana listina predvideva, bo torej trpela
učinkovitost zagotavljanja tudi ekonomskih in socialnih pravic, saj velja, da je najbolj
učinkovito tisto pravno varstvo, ki je dano hitro. Najhitreje pa je lahko dano, če je
zagotovljeno s strani države brez, da je potrebno posredovanje višje organizacije. Povedano
izhaja že iz starega rimskega reka Bis dat, qui cito dat, ki pravi, da kdor da hitro, da
dvakrat.135
4.2.3

Najpomembnejši varuhi človekovih pravic na ravni Sveta Evrope

4.2.3.1 Evropsko sodišče za človekove pravice136
Evropsko sodišče za človekove pravice137 je najpomembnejša institucija Sveta Evrope ter s
tem najpomembnejši varuh temeljnih pravic, kot izhajajo iz EKČP138. Sodišče je bilo
ustanovljeno leta 1959 in je pristojno za odločanje o individualnih in državnih pritožbah139
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Prav tam, str. 7.
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Poglavje ni namenjeno natančni predstavitvi institucije kot take, ampak tistih določb, ki se navezujejo na
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glede domnevnih kršitev državljanskih in političnih pravic, določenih z EKČP in njenimi
protokoli.140
Sodišče v obliki kot deluje danes je bilo ustanovljeno šele 1. novembra 1998, prvi mehanizem
za varovanje pravic, ki jih danes varuje ESČP pa so sestavljale tri institucije. To so leta 1954
ustanovljena Komisija, tri leta pozneje ustanovljeno Sodišče ter Odbor ministrov Sveta
Evrope.141
K učinkovitemu pravnemu varstvu v evropskem prostoru, bi si upala trditi, največ prinese
prav sodna praksa ESČP, ki vedno znova dograjuje minimalne standarde varstva človekovih
pravic, ki so zavezujoči za vse države članice.142 Države podpisnice konvencije so namreč
dolžne spoštovati in izvrševati sodbe143, ki jih izda ESČP ter v primeru obsodbe škodo
posameznikom, ki jim je nastala zaradi neučinkovitega varstva njegove pravice znotraj
domače države, vsaj delno povrniti z izplačilom zneska, ki predstavlja pravično zadoščenje ter
povrnitvijo stroškov. Vpliv sodb ESČP na učinkovito varstvo pravic je videti tudi v tem, da
države pogosto v sodbah, ki pridejo iz Strasbourga same vidijo kaj bo treba v njihovem
sistemu varstva pravic spremeniti, da bi se tako izognile lastni obsodbi ali v primeru že
ugotovljene kršitve, ponovnim obsodbam v prihodnje. Tako države članice pogosto že zaradi
samega sramu pred obsodbo ravnajo v smeri dograditve in izboljšanja notranje normativne
ureditve ter sodne prakse svojih sodišč, pri tem pa upoštevajo standarde, ki jih je v zvezi s tem
razvilo ESČP.144
Ker za ESČP velja, da je ustvarjalec prava človekovih pravic, pri odgovoru na vprašanje
kakšni so danes standardi in nasploh raven zaščite temeljnih pravic, torej ne moremo izhajati
samo iz EKČP, temveč tudi iz bogate sodne prakse145, ki je bila izdana na njeni podlagi.146
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Sodišče je pristojno za obravnavo zgolj tistih pritožb, ki naj bi kršile EKČP in ne predstavlja
pritožbenega sodišča v odnosu do državnih sodišč. Prav tako v primeru ugotovljene kršitve s
strani države članice ESČP ne posega v pristojnost njihovih sodišč na način da bi spremenilo
ali razveljavilo njihove odločbe, ampak samo ugotovi kršitev in države materialno kaznuje.
Vedno več pa je držav, ki so za sodne postopke, glede katerih je ESČP ugotovilo kršitev
konvencijskih pravic in pogosto posredno tudi pomanjkljivosti nacionalnih zakonodaj, v
svojih pravnih ureditvah predvidele obnovo postopkov.147
Položaj in delovanje ESČP določa EKČP v svojem drugem delu v členih od 19 do 51. Poleg
konvencije je za njegovo delovanje pomemben tudi Poslovnik ESČP.148
V skladu s 35. členom EKČP, sme Sodišče obravnavati zadeve šele potem, ko so bila izčrpana
vsa domača pravna sredstva v skladu s splošno priznanimi pravili mednarodnega prava. Ko na
nacionalnem nivoju ni na voljo več nobenega razpoložljivega pravnega sredstva, mora biti
vloga, v kateri se pritožnik sklicuje na EKČP ali katerega od njenih protokolov vložena v
šestih mesecih od dne, ko je bila sprejeta dokončna odločitev po domačem pravu.149
Pri tem se je ESČP izreklo150, da pravilo predhodnega izčrpanja domačih pravnih sredstev ni
povsem absolutno. Izčrpana morajo biti pravna sredstva, ki so na voljo in so zadostna, ne pa
pravna sredstva, ki so že sama po sebi neustrezna in neučinkovita. Za neučinkovito pravno
sredstvo bi šlo denimo v primeru, ko bi bile javne oblasti popolnoma neaktivne ali bi celo
konstantno zanikale morebitne kršitve s strani svojih državnih uradnikov. V takem primeru
tožnik ne bi rabil nujno izčrpati vseh pravnih sredstev, ki so mu bila na razpolago, dokazno
breme, da je pravno sredstvo zagotavljalo verjetne možnosti uspeha in bi pritožniku z njim
uspelo pridobiti zadoščenje, pa nosi država.151
Da sprejme ESČP pritožbo v obravnavanje, morajo torej biti izpolnjeni naslednji pogoji:
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•

država, proti kateri je vložena pritožba, mora biti članica Sveta Evrope in s tem
podpisnica EKČP,

•

do zatrjevane kršitve je prišlo po tem, ko je država podpisala EKČP,

•

kršitev se mora nanašati na pravico, ki jo konvencija varuje,

•

prišlo je do izčrpanja domačih pravnih sredstev ter

•

pritožba je bila vložena pravočasno, tj. v 6 mesecih od izdaje pravnomočne sodne
odločbe v državi članici.152

Nadalje iz drugega odstavka istega člena izhaja, da Sodišče ne sprejme v obravnavanje
anonimnih pritožb153, nato v bistvenem istih zadev, kot jih je Sodišče že obravnavalo ter
zadev, ki so predmet drugega postopka mednarodne preiskave ali reševanja in ne vsebujejo
nobenih novih relevantnih informacij. Sodišče tako razglasi za nedopustno vsako pritožbo
posameznika, ki ni v skladu z določbami Konvencije ali njenih Protokolov, pritožbo, za
katero meni, da je očitno neutemeljena ali pa pomeni zlorabo pravice posameznika do
pritožbe in da z njeno neobravnavo za vlagatelja ni nastal znatno neugodnejši položaj, razen
če spoštovanje človekovih pravic, opredeljenih v Konvenciji in njenih protokolih, zahteva
obravnavo take pritožbe.
Ko je ugotovljeno, da je pritožba dopustna, jo ESČP meritorno obravnava. Kar je pomembno
za učinkovitost varstva pravic, je to, da je odločitev, ki jo sprejme v zadevi, na podlagi
pogodbene zaveze in pravil mednarodnega prava za države podpisnice obvezujoča. Zoper
odločitev ESČP tudi ni pritožbe, zato se tukaj postopek dokončno zaključi.154
Nasprotno bo ESČP, zahtevo za obravnavo, ki ne bo ustrezala zgoraj naštetim kriterijem,
razglasilo za nesprejemljivo in jo zavrnilo.155
Iz 20. člena EKČP izhaja, da ima sodišče toliko sodnikov, kot je članic Sveta Evrope oz.
podpisnic Konvencije. Ti morajo biti pri opravljanju svoje funkcije neodvisni in ne smejo
delovati kot predstavniki držav iz katerih prihajajo. Sodišče o zadevah, ki so mu predložene,
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glede na pomen posamezne zadeve, odloča v odborih treh sodnikov, senatih sedmih sodnikov,
v velikem senatu, ki je sestavljen iz sedemnajstih sodnikov ali pa odloča sodnik posameznik.
Sodniki posamezniki ne morejo odločati v zadevah zoper svojo lastno državo članico, v
zadevah, v katerih odločajo senati, pa so sodniki, ki prihajajo iz tožene države, po uradni
dolžnosti njihovi člani.156
Mandat sodnikov traja 9 let, brez možnosti ponovne izvolitve. V preteklosti je njihov mandat
trajal 6 let. Mandat jim prav tako poteče, ko dopolnijo 70 let starosti.157
Če tudi to poglavje zaključimo v luči načela učinkovitega sodnega varstva pravic, lahko tudi
tukaj večinski del odgovornosti prenesemo na posamezne države, ki lahko kot podpisnice
EKČP ter s tem nosilke sistema, ki ga ta predvideva, v največji meri vplivajo na to, da ta
deluje tako kot je predvideno ali pa ne. To lahko storijo že preden je kršitev sploh nastala,
tako, da se trudijo za dobro delovanje sodnega sistema na vseh stopnjah sodišč znotraj svoje
ozemeljske celovitosti, kasneje pa v doslednem spoštovanju in upoštevanju judikature, ki
posledično pride iz Strasbourga.
Tako je tudi ESČP samo večkrat poudarilo, da nosijo primarno odgovornost za zagotavljanje
varstva pravic in svoboščin, ki so določene v EKČP, nacionalne sodne oblasti. Zadeva bi
morala priti na strasbourško sodišče šele v primeru, ko nacionalni sistemi ne bi uspeli
zagotoviti ustreznih pravnih sredstev in to objektivno, ne pa da do tega v določenih članicah
pogosto prihaja predvsem zaradi pomanjkanja politične motivacije ali celo pomanjkanja
znanja na določenih področjih. Veljati bi morala torej popolna subsidiarnost, katere pogoj so
resnično demokratične158 države z učinkovito delujočimi sodnimi sistemi, saj v nasprotnem
primeru prihaja do kopičenja zadev na ESČP in s tem zmanjšanja učinkovitosti njegovega
dela. Posledično tako ne more več zagotavljati varstva pravic v meri, kot je bilo predvideno v
EKČP. Ko torej tem pogojem ni zadoščeno, pride v t. i. konvencijskem sistemu do nakazanih
težav.159
Glede preobremenjenosti ESČP, ki zmanjšuje učinkovitost celotnega sistema, Ciril Ribičič
piše, da bi bila preobremenjenost vseh sodišč, ki odločajo na višjih ravneh rešena, če bi večjo
odgovornost prevzele nižje sodne ravni. To pomeni, da bi moral, če bi obveljal tak sistem
156

26. člen EKČP.

157

23. člen EKČP.
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Z izrazom demokratične države se v povezavi s Svetom Evrope pogosto označuje države, ki spoštujejo sodbe
njegovega sodišča in to tudi takrat, ko same niso stranke postopka. Pogosto takšne države spremljajo sodbe, ki
prihajajo iz Strasbourga in z njimi preventivno usklajujejo svojo notranjo ureditev.
159

Wildhaber Luzius, Temeljne pravice: Varstvo človekovih pravic s strani ESČP in nacionalnih sodišč, v:
Pravna praksa, letnik 2000, št. 20, str. 6–8.
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odločanja, vsak sodnik rednega sodišča, odločati ne samo na podlagi nacionalnih zakonov,
temveč bi moral delovati bolj kot ustavni in evropski sodnik in torej v tem primeru že v
osnovi bolj upoštevati EKČP in nadgraditve, ki so delo kreativnega odločanja ESČP. Do
večje učinkovitosti bo torej prišlo, če bo vzpostavljeno idealno razmerje v prizadevanju za
varstvo človekovih pravic in svoboščin med rednim, ustavnim sodstvom ter evropskima
sodiščema, saj bo s tem doseženo določeno ravnotežje v odgovornostih, sistem pa se bo tako
uspešneje uresničeval. Iz istega sestavka avtorja prav tako izhaja, da je za varstvo pravic
posameznikov pristojna mreža različnih sodišč in da je za njeno učinkovito delovanje
pomembno, da predvsem sodišča, ki upravljajo to mrežo, delujejo čimbolj usklajeno.160
Kot je bilo že zgoraj povzeto po Wildhaberju, ki je tudi prvi predsednik ESČP po reformi,
torej od leta 1998, bi po mnenju mnogih, večjo učinkovitost varstva temeljnih človekovih
pravic prinesla razbremenitev ESČP. Da po nepotrebnem obremenjuje to sodišče, se pogosto
očita tudi Sloveniji. V izogib temu bi morale države članice karseda največ narediti v smeri,
da bi same učinkovito preprečevale kršitve pravic, ki jih vsebuje Konvencija s tem, da bi
kršitve sankcionirale in tako morda preprečile začetek postopka pred ESČP.
Kar pa je še bolj ali vsaj enako pomembno pa je to, da država po tem, ko je do postopka v
Strasbourgu prišlo in se ta zaključi, njegovo sodbo spoštuje in jo izvrši v svoj pravni red, saj
brez tega, samo varstvo pred ESČP ne bi imelo smisla. Ne bi bilo učinkovito, saj bi države še
naprej nadaljevale in ponavljale iste kršitve. Ker ESČP kot tako nima lastnih izvršilnih
organov in pristojnosti, je iz tega razloga še bolj pomembna trdna zavest držav o tej
obveznosti. Izvršitev sodbe pa mora biti ustrezna in bo včasih zahtevala sprejem daljnosežnih
ukrepov na državni ravni, predvsem takrat ko bo ESČP posredno od države članice zahtevala,
da sprejme določene zakonske ali celo ustavne spremembe, če so te potrebne, da več ne bi
prihajalo do kršitev EKČP. Čeprav je za države kot so Bolgarija, Ukrajina, Moldavija, Rusija,
Turčija in nekatere druge značilno, da pogosto nasprotujejo izvrševanju sodb ESČP, velja na
splošno še vseeno, da je sistem, vzpostavljen na podlagi EKČP, v svetovnem obsegu še vedno
najbolj učinkovit sistem za varstvo človekovih pravic. Za nadziranje izvršitve sodb v
nacionalne pravne rede je pristojen Organ ministrov Sveta Evrope oz. natančneje diplomatski
predstavniki držav članic v tem odboru. Njegovi glavni obveznosti v zvezi s tem sta
spremljanje in nadzor ukrepov, ki jih članice sprejmejo za odpravo posledic kršitev EKČP ter
tistih, ki bodo preprečili podobne kršitve v prihodnje ter preverjanje ali so zneski, ki jih je
naložilo ESČP zadevni DČ bili poravnani. V zvezi s tem mora preučiti, ali je pritožnik po
izdaji sodbe ESČP prišel v položaj161, ki bi ga imel, če do kršitve ne bi prišlo. Glede
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Ribičič Ciril, Ustavno sodišče - ESČP - Sodišče EU, v: Podjetje in delo, letnik 2010, št. 6–7, str. 4.
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Medtem ko avtor v članku govori o enakem položaju, bi sama rekla "ne bistveno slabši položaj", saj do
popolne izravnave v določenih primerih kršitev, predvsem tistih, ki so tesno vezane na osebo prizadetega
posameznika, kljub predpostavki, da bi sistem po kršitvi deloval idealno optimalno, ne more priti.
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navedenih dejavnosti mora letno poročati ESČP, generalnemu sekretarju Sveta Evrope ter
komisarju za človekove pravice Sveta Evrope. Če bi država članica vztrajno zavračala in
ignorirala sodbo ESČP ima Odbor možnost, da na ESČP naslovi vprašanje, ali je država
izpolnila svoje obveznosti. Vendar velja, da se naj postopki za ugotavljanje teh kršitev
sprožajo le v izjemnih okoliščinah, saj ima Svet Evrope interes, da država sama izpolni svoje
mednarodne obveznosti in tako ostane njegova članica. Zato tudi za izključitev države
kršiteljice iz Sveta Evrope, ki je predvideno kot najhujša sankcija za neizvrševanje sodb
ESČP nima interesa in naj pride v poštev le v skrajnih primerih, ko res ni nobene druge
možnosti.162
Iz tega sledi, da bi do izključitve prišlo v primerih, ko bi država na skrajno aroganten, skoraj
objesten način kazala nespoštovanje določenih najbolj pomembnih fundamentalnih pravic in
bi to pomembno vplivalo na ugled samega sistema varstva, ki bi ga naj zagotovilo ESČP, a
mu tega ni uspelo.
4.2.3.2 Evropski komisar za človekove pravice
Komisar za človekove pravice Sveta Evrope (v nadaljevanju Komisar)
je organ,
organizacijsko ločen od Evropskega sodišča za človekove pravice in drugih teles organizacije,
funkcionalno pa je z njim močno povezan, saj dopolnjuje njegovo delo in s svojim
svetovalnim delovanjem pomaga izvrševati njegove sodbe. Tako Komisar skrbi za
spoštovanje in lažje uveljavljanje človekovih pravic, spodbuja izobraževanja in ozaveščanja o
pomembnosti človekovih pravicah, ter zagotavlja spoštovanje aktov Sveta Evrope na tem
področju. Njegov mandat traja 6 let, za njegovo izvolitev pa je pristojna Parlamentarna
Skupščina Sveta Evrope.163
Komisar prav tako opravlja druge različne naloge, ki mu jih naloži najpogosteje ESČP, lahko
pa tudi drugi organi Sveta Evrope. Pri svojem delu in v zvezi s pooblastili Komisar sodeluje
tudi z drugimi mednarodnimi ustanovami, ki delujejo na področju zaščite človekovih pravic.
Obenem ima določene pristojnosti na področju nadzora Odbora ministrov, saj ves čas pazi, da
so priporočila in resolucije, ki jih ta sprejema, v skladu z EKČP ter drugimi
najpomembnejšimi besedili Sveta Evrope. Čeprav nima pomembnejših represivnih
pristojnosti, mu je priznana možnost ukrepanja, ko je to potrebno izhajajoč iz informacij vlad
držav članic, njihovih parlamentov, varuhov človekovih pravic ter drugih organizacij in
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Letnar Černič Jernej, Izvrševanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, v: Matej Avbelj, Izzivi
moderne države, Brdo pri Kranju, 2012, str. 67–83.
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Povzeto po: Komisar za človekove pravice, URL:
http://www.mzz.gov.si/si/coe/o_svetu_evrope/organi_in_institucije_sveta_evrope/komisar_za_clovekove_pravic
e/ (18. 8. 2017).
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posameznikov. Prav tako lahko, ko se mu zdi primerno ter v sodelovanju z drugimi organi
Sveta Evrope, Odboru ministrov predloži priporočilo ali mnenje.164
Na vprašanje vloge in funkcij Komisarja Sveta Evrope za človekove pravice se nanaša 3.
odstavek 36. člena EKČP: "Komisar za človekove pravice Sveta Evrope lahko k vsem
zadevam, ki jih obravnava senat ali veliki senat, predloži pisne pripombe in sodeluje na
obravnavah." To pristojnost mu je podelil Protokol št. 14. k EKČP in s tem je Komisarju
omogočeno sodelovanje v postopku kot tretje stranke.
Kljub svoji svetovalni vlogi, saj nima zakonodajnih pristojnosti, Komisar predvsem s svojim
preventivnim delovanjem, ko zgolj obvešča o varstvu in kršitvah pravic, znatno prispeva k
učinkovitemu sistemu njihovega varstva.
Funkcija komisarja za človekove pravice je bila uvedena leta 1999. Od takrat so bili nanjo po
vrsti imenovani:
•

Alvaro Gil-Robles, Španec;

•

Thomas Hammarberg, Šved;

•

ter sedanji Nils Muižnieks, Latvijec.165
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Primerjaj: Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope, Svet Evrope - 800 milijonov Evropejcev, v
zbirki: Slovenija in Svet Evrope, Ljubljana 2001, str. 32–33.
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Komisar za človekove pravice, URL:
http://www.svetevrope.si/sl/organi_in_institucije/Komisar_za_clovekove_pravice/index.html (26. 6. 2017).
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5 RAZMERJE MED EU IN SVETOM EVROPE
Med EU in Svetom Evrope že od njunih ustanovitev obstaja tesno razmerje, saj sta
organizaciji povezani na različne načine. In čeprav je področij in načinov, kjer se ti
povezujeta več, so v nadaljevanju navedeni le najbolj očitni kazalci njunega razmerja. Prvi je
ta, da so vse članice EU tudi članice Sveta Evrope. Zato je pomemben skupni imenovalec med
njima EKČP, ki jo morajo tako DČ kot sama EU166 spoštovati.
Nadalje njuno razmerje izhaja iz sodelovanja predstavnika Sveta Evrope v upravnem odboru
Agencije EU za temeljne pravice, kar kaže na željo obeh organizacij in na zavedanje, da lahko
najbolj učinkovito varstvo pravic dosežeta skupaj in to toliko prej, če bodo njune ureditve na
tem področju čim bolj usklajene. In ker za zdaj nista podvrženi skupnemu sodnemu
mehanizmu, kot bi se to zgodilo s pristopom EU k EKČP, je toliko bolj pomembno da čim
tesneje sodelujeta, da bi se preprečila znatna nasprotovanja.
Vprašanje pristopa EU k EKČP je tretje področje, na podlagi katerega se organizaciji
najtesneje približujeta in o katerem je govora že zadnjih trideset let. Zaradi njegove
pomembnosti, mu je posvečeno naslednje poglavje.

5.1 Pristop EU k EKČP
V času priprav kasneje propadle Ustave za Evropo ter nato v času priprav Lizbonske pogodbe
se je začelo EU, zaradi raznih kritik njene negotove ureditve človekovih pravic opozarjati, da
se bo morala odločiti ali bo podelila Listini značaj pravno zavezujočega akta, ki ga bo
suvereno razlagalo Sodišče EU ali pa se bo odločila za pristop k EKČP. Čeprav je kasneje
dobila tudi pravno zavezujoč dokument, se je v tisti fazi odločila za slednje. Kasneje se je z
Lizbonsko pogodbo167, ki je ohranila zavezo po pristopu iz Ustave ter v 6.168 členu nudi
166

Čeprav EU še ni podpisnica EKČP, se je k temu zavezala s PEU.
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Lizbonska pogodba, URL:
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sl/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.1.5.html (28. 6. 2017).
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"

1. Unija priznava pravice, svoboščine in načela iz Listine o temeljnih pravicah Evropske unije z dne 7. decembra
2000, prilagojene 12. decembra 2007 v Strassbourgu, ki ima enako pravno veljavnost kot Pogodbi. Z določbami
Listine se na nikakršen način ne širijo pristojnosti Unije, določene v Pogodbah. Pravice, svoboščine in načela
Listine se razlagajo v skladu s splošnimi določbami naslova VII Listine o njeni razlagi in uporabi ter ob
ustreznem upoštevanju pojasnil iz Listine, ki navajajo vire teh določb.
2. Unija pristopi k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ta pristop ne
spreminja pristojnosti Unije, opredeljene v Pogodbah.

44

podlago za pristop, k pristopu tudi pravno zavezala. S tem so se med organizacijama začela
poglobljena pogajanja o pristopu, ki pa naj uresniči predvsem dvoje: organi EU naj bodo
poslej vezani z minimalnimi standardi varstva pravic iz EKČP, sama Evropska unija pa naj
ohrani svojo specifično vlogo in avtoriteto lastnega sodišča. Ker so iz Sveta Evrope doslej
prihajali predvsem predlogi, ki jih je vodil bolj ali manj samo prvi cilj, s strani Sodišča EU pa
pomisleki zoper takšne predloge, so ta sprva optimistična pogajanja vodila v neuspele
poskuse po sklenitvi Sporazuma o pristopu. Enako se je zgodilo 18. decembra 2014, ko je
Sodišče glede skladnosti predvidenega sporazuma s pravom EU ponovno169 podalo negativno
mnenje170, z obrazložitvijo, da Sporazum v zadostni meri ne upošteva posebne narave EU in v
več določbah krši avtonomnost pravnega reda EU, prav tako pa da v osnutku Sporazuma ni
nobene določbe, ki bi skrbela za potrebno usklajevanje med EKČP in Listino.171
5.1.1

Podlaga za pristop EU k EKČP

Ideja po pristopu se je prvič porodila Evropski komisiji in od takrat se je o njej vse več
govorilo. Ko pa je Sodišče ES presojalo njegovo skladnost s pravom takratne Skupnosti, je
odločilo, da Evropska Skupnost, zaradi pomanjkanja pravne subjektivitete, ki jo je pridobila
šele kasneje, takrat ni imela pristojnosti za pristop k EKČP, prav tako pa bi pristop presegel
njene pristojnosti iz člena 308 PES. Čeprav je Sodišče menilo, da splošna pravna načela
Skupnost obvezujejo k spoštovanju temeljnih pravic, v Rimski pogodbi ni bilo določbe, ki bi
njene ustanove pooblaščala za sklepanje mednarodnih konvencij na tem področju. Pristop
zato ni bil mogoč brez spremembe ustanovitvenih pogodb, na kar takrat Skupnost še ni bila
pripravljena.172
Ker do pristopa ni prišlo, so Evropski parlament, Svet EU in Komisija leta 2000 razglasili
LEUTP. Ta je s sprejemom Lizbonske pogodbe v letu 2009 postala zavezujoča, obenem pa je
Lizbonska pogodba spremenila Pogodbi, tako, da je v 6. členu PEU določila, da Unija pristopi
k EKČP. Slednje je bilo prevzeto iz Ustavne pogodbe, ki je že predvidevala pristop k EKČP.

3. Temeljne pravice, kakor jih zagotavlja Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin in kakor izhajajo iz skupnega ustavnega izročila držav članic so kot splošna načela del prava Unije."
169

Prvič je to storilo že leta 1996. Glej Mnenje Sodišča z dne 28. marca 1996 (2/94), URL:
http://www.svz.gov.si/fileadmin/svz.gov.si/pageuploads/Sodbe/61994V0002_f.doc (25. 8. 2017).
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Sodišče Evropske unije, Mnenje 2/13, Sporočilo za medije št. 180/14 v Luxembourgu, 18. decembra 2014,
URL: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-12/cp140180sl.pdf (25. 8. 2017).
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Povzeto po: Ribičič Ciril, Človekove pravice in ustavna demokracija, 2010, str. 123.
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Benoit-Rohmer Florence, Klebes Heinrich, Pravo Sveta Evrope, Na poti k vseevropskemu pravnemu
prostoru, GV Založba, Ljubljana 2006, str. 157.
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S to izrecno določitvijo je bila ustvarjena pravna podlaga za pristop, ki je torej formalno
mogoč od 1. decembra 2009.
Pristop pa ni bil mogoč samo zaradi določb EU, temveč tudi zaradi določb same EKČP, ki je
do sprejema Protokola št. 14 k EKČP omogočala pristop samo državam, ne pa tudi drugim
subjektom mednarodnega prava. Z njegovim sprejemom v letu 2010 je bila tako odprta pot za
pristop še z vidika EKČP.173
Ko ni bilo več formalnih ovir za pristop, so se glede njega med EU in Svetom Evrope začela
pogajanja. Svet EU je namreč 4. junija 2010 vnovič na predlog Komisije s sklepom odobril
začetek pogajanj, ki bi pripeljala do sporazuma o pristopu. Pri EU je bila za pogajalko
določena Komisija, pri Svetu Evrope pa je bil za pogajanja določen Usmerjevalni odbor za
človekove pravice. Ta je za pogajanja določil skupino predstavnikov 14 držav, med katerimi
je bilo sedem predstavnikov držav EU ter sedem predstavnikov držav, ki niso bile njene
članice. V proces pogajanja sta bili vključeni tudi civilna družba in strokovna javnost,
upoštevana pa je bila tudi izjava, ki sta jo skupaj sprejela predsednika obeh sodišč.174
5.1.2

Negativno mnenje Sodišča EU

Skoraj triletna pogajanja so se leta 2013 končala in 5. aprila 2013 je prišlo do osnutka
sporazuma oz. osnutka pristopnih listin. V skladu z 11. odst. člena 218 PDEU175 je zato
Komisija 4. julija 2013 prosila Sodišče naj poda svoje mnenje o skladnosti in združljivosti
osnutka doseženega sporazuma s pravom EU. Sodišče je s svojo odločitvijo skorajda
presenetilo, saj so osnutek že predhodno potrdile vse članice EU, ki so predložila svoja
stališča, ter Komisija, Evropski parlament, Svet in generalni pravobranilec. Kljub temu, da so
navedeni subjekti menili, da je osnutek sporazuma v skladu s Pogodbama in kljub temu, da je
Sodišče ves čas aktivno sodelovalo v procesu pogajanj, je ta glede pristopa izreklo negativno
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Povzeto po: Smrkolj Maja, Pristop EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah, v: Pravna praksa, letnik
2011, št. 34, str. 1.
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Povzeto po: Sodišče Evropske Unije, Sporočilo za medije št. 180/14, Sodišče je odločilo o osnutku
sporazuma o pristopu Evropske Unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin
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218(11) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), Uradni list Evropske unije, C 326, 26. oktober 2012,
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sporazuma s Pogodbama. Kadar je mnenje Sodišča odklonilno, lahko predvideni sporazum začne veljati le, če se
spremeni ali če se spremenita Pogodbi."
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mnenje176 in sporazum zavrnilo. Avtorica Hojnik je za takšno reakcijo Sodišča uporabila
prispodobo, da je Sodišče EU glede pristopanja EU k EKČP potegnilo ročno zavoro.177
Ustavni sodnik dr. Matej Accetto je v zvezi s tem zapisal, da Sodišče glede na podano
mnenje, sedaj spominja na ustavna sodišča držav članic, ki so jim nasprotniki t. i.
evroskeptizma ter zagovorniki evropskega prava očitali, da "v skrbi za lasten sodniški primat
ne vidijo koristnosti in nuje zvestobe skupnemu pravnemu redu".178
5.1.3

Razlogi za podajo Mnenja 2/13

Sodišče je takšno mnenje razglasilo, saj je presodilo, da Sporazum o pristopu EU k EKČP ni
združljiv niti z 2. odstavkom člena 6 PEU, v skladu s katerim pristop ne sme spreminjati
pristojnosti Unije, opredeljene v Pogodbah, niti s Protokolom št. 8 k prej omenjenemu členu
Pogodbe o Evropski Uniji o pristopu Unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic
in temeljnih svoboščin.179 Na podlagi tega protokola bi sporazum moral izpolnjevati nekatere
176

Gre za Mnenje Sodišča 2/13 z dne 18. decembra 2014, ECLI:EU:C:2014:2454. Njegovo celotno besedilo glej
na URL:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160882&pageIndex=0&doclang=SL&mode=ls
t&dir=&occ=first&part=1&cid=1958981 (19. 8. 2017).
177

Hojnik Janja, Ročna zavora Sodišča EU pri pristopanju EU k EKČP, v: Pravna praksa, letnik 2015, št. 1, str.
1–3.
178

Povzeto po: Accetto Matej, Kompleksno sobivanje prava EU in človekovih pravic, 23. 3. 2015, URL:
https://www.insolvinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=138985 (28. 6. 2017).
179

"PROTOKOL (št. 8) O ČLENU 6(2) POGODBE O EVROPSKI UNIJI O PRISTOPU UNIJE K EVROPSKI
KONVENCIJI O VARSTVU ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN
VISOKE POGODBENICE SO SE DOGOVORILE o naslednjih določbah, ki so priložene Pogodbi o Evropski
uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije:
Člen 1
Sporazum o pristopu Unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (v
nadaljnjem besedilu "Evropska konvencija") iz člena 6(2) Pogodbe o Evropski uniji vsebuje določbe za
ohranitev posebnih značilnosti Unije in prava Unije, zlasti kar zadeva:
(a) posebne ureditve za možnost sodelovanja Unije v nadzornih organih Evropske konvencije;
(b) potrebne mehanizme za zagotavljanje, da se pravna sredstva držav nečlanic in posameznikov naslovijo
ustrezno zoper države članice in/ali Unijo.
Člen 2
Sporazum iz člena 1 zagotovi, da pristop ne vpliva na pristojnosti Unije in njenih institucij. Sporazum zagotovi,
da nobena njegova določba ne vpliva na posebni položaj držav članic v razmerju do Evropske konvencije, zlasti
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pogoje, ki bi zadostno izrazili potrebo po ohranitvi posebnih značilnosti EU in njenega prava
ter bi hkrati zagotovili, da pristop na njeno do sedaj priznano pristojnost ne bi vplival.180
Sodišče je tako menilo, da se s tem, ko se v osnutku sporazuma Unija preveč enači z državo in
se ji namenja položaj kot ga imajo v sistemu EKČP vse druge pogodbenice, dovolj ne
upošteva posebna narava Unije. Glede tega dela obrazložitve Sodišča je profesorica Hojnik v
enem svojih člankov podala kritiko, saj da je Sodišče pri tej odločitvi premalo upoštevalo
dejstvo, da je osnutek sporazuma kompromis in rezultat kompleksnih pogajanj in da
pogajalska skupina je upoštevala posebno naravo EU, da pa je bilo treba upoštevati tudi druge
države članice in jo obravnavati čim bolj enakopravno tem.181
Po pristopu EU k EKČP bi ta tako kot vsaki drugi mednarodni sporazumom, ki ga EU sklene,
zavezovala njene institucije ter njene države članice. Na podlagi tega bi bila EU podvržena
zunanjemu kontrolnemu mehanizmu, ki ga predvideva EKČP in izhaja iz določb sodne prakse
ESČP ter iz katerega izhaja obveza po spoštovanju pravic in svoboščin iz EKČP. Na ta razlog
se je nanašal eden osrednjih protiargumentov Sodišča za pristop, ki je izhajal iz posledice tega
nadzora, po katerem bi za EU veljala razlaga EKČP, ki jo poda ESČP, obratno pa razlaga
pravice iz EKČP, ki bi jo podalo Sodišče, ESČP ne bi zavezovala. Zato je poudarilo, da temu
ne more biti tako, ko gre za razlago prava EU, vključno z razlago LEUTP, ki bi jo podalo
Sodišče. Sodišče je prav tako opozorilo na potrebo po členu v sporazumu, ki bi zagotavljal
usklajenost med EKČP in LEUTP za primere, ko bi pogodbenice glede na pravico, ki jim jo
daje EKČP določale višje standarde varovanja človekovih pravic od tistih, ki jih določa
EKČP. Kadar so torej pravice, ki jih določa LEUTP enake pravicam iz konvencije le da
nudijo višjo raven zaščite, mora priti do potrebne uskladitve med dokumentoma, ki pa takšne
ravni varstva ne bo ogrozilo.182
Pri drugem problemu predvidenega sporazuma je Sodišče izhajalo iz pomembnega načela, ki
velja v EU in sicer iz načela vzajemnega zaupanja med državami članicami. Če bi se torej z
v zvezi z njenimi protokoli, ukrepi, ki so jih sprejele države članice z odstopanjem od Evropske konvencije v
skladu z njenim 15. členom, in pridržki k Evropski konvenciji, ki so jih izrazile države članice v skladu z njenim
57. členom.
Člen 3
Nobena določba Sporazuma iz člena 1 ne sme vplivati na člen 344 Pogodbe o delovanju Evropske unije."
180

Povzeto po: Janja Hojnik, Ročna zavora Sodišča EU pri pristopanju EU k EKČP, 2015, str. 1–2.
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Prav tam.

182

Povzeto po: Sodišče Evropske Unije, Sporočilo za medije št. 180/14 in Hojnik, Ročna zavora Sodišča EU pri
pristopanju EU k EKČP.
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EKČP, ki daje možnost, da zoper državo, ki domnevno krši njena določila vloži pritožbo
druga država, od članic EU zahtevalo, da preverjajo ali druge članice spoštujejo njena
določila, čeprav jim pravo EU nalaga dolžnost vzajemnega zaupanja, bi to lahko porušilo
dosedanjo ravnotežje pravnega reda EU in ogrozilo njegovo avtonomijo.183
Čeprav tega EKČP ne bi izrecno zahtevala, bi to tega verjetno prišlo posredno, saj bi se
sčasoma članice EU vse bolj začele počutiti kot vse druge podpisnice EKČP, ki niso hkrati
članice EU in bi se med njimi začela izgubljati zavest o tem, da v bistvu pripadajo "dvema
pravnima redoma", pri čemer so v prvi vrsti članice EU, ki jim kot sui generis pravni red daje
ter obenem nalaga svojevrstne pravice in obveznosti.
Naslednje nestrinjanje Sodišča se nanaša na Protokol št. 16 k EKČP, ki je uvedel možnost, da
najvišja sodišča držav članic zaprosijo EKČP za podajo t. i. svetovalnega mnenja glede
načelnih vprašanj v zvezi z razlago in uporabo pravic in svoboščin, ki jih zagotavlja EKČP ali
Protokoli k njej. Ker lahko pravice iz LEUTP ustrezajo pravicam iz Konvencije, ki bi s
pristopom postala del prava Unije, pravo Unije pa ravno tako predvideva možnost, da sodišča
držav članic glede vprašanj prava EU na SEU naslovijo vprašanje za predhodno odločanje, je
Sodišče menilo, da bi ta možnost lahko ogrozila postopek predhodnega odločanja po PDEU in
obenem ponovno negativno vplivala na avtonomnost pravnega reda EU. V povezavi s tem je
podalo tudi ugovor, pri katerem je izhajalo iz 33. člena EKČP, ki omogoča vsaki pogodbeni
stranki, da ESČP obvesti o vsaki domnevni kršitvi določil Konvencije in njenih protokolov, ki
bi jih po njenem mnenju lahko pripisali drugi pogodbeni stranki. Po mnenju Sodišča ta
določba nasprotuje členu 344 PDEU184, po kateri ima ta sodni monopol za reševanje sporov
med državami članicami. Izhajajoč iz teh okoliščin bi bil osnutek sporazuma združljiv s
PDEU zgolj takrat, ko bi bila za spore med državami članicami ter med Unijo in članicami
glede uporabe EKČP v okviru prava EU pristojnost ESČP izrecno izključena. Prav tako bi
država članica EU, ki bi pred ESČP tožila drugo članico ali EU sklicujoč se na to, da je bila v
povezavi s pravom EU kršena Konvencija, huje kršila pravo EU185, natančneje člen 4 PEU.186
Sodišče je v svojem mnenju skladnosti prav tako ugotovilo, da osnutek v zadostni meri ne
upošteva posebne ureditve področja skupne zunanje in varnostne politike znotraj prava EU.
Za presojo aktov EU na tem področju ima že SEU v skladu z ureditvijo EU omejene
183

Prav tam.

184

Člen 344 PDEU: "Države članice se obvezujejo, da bodo spore glede razlage ali uporabe Pogodb reševale le
na načine, določene v Pogodbah."
185

Enako je bilo ugotovljeno v zadevi, ko je Irska tožila Združeno kraljestvo pred Mednarodnim sodiščem za
pomorsko pravo. Gre za zadevo C-459/03, ECLI:EU:C:2006:345.
186

Prav tam.
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pristojnosti in ker sporazum pristojnosti ESČP, do katere bi prišlo po pristopu, na tem
področju ne omejuje, bi to pomenilo, da bi bilo ESČP pristojno za presojo aktov, za katere niti
SEU ni bilo. Zaradi tega Sodišče meni, da bi s tem prišlo do nove podelitve pristojnosti za
presojo aktov na področju skupne zunanje in varnostne politike organu zunaj EU, ki bi bila
celo izključna.187
Sodišče je kot oviro združljivosti s pravnim redom Unije videlo tudi v dveh institutih, ki sta
bila predvidena v osnutku sporazuma, to sta mehanizem sotožene stranke in mehanizem
predhodne vključitve, vendar so zgoraj omenjeni najbolj pomembni ter bi kot taki najbolj
vplivali na obstoj avtonomnosti pravnega reda EU kot je bil zamišljen ob samih začetkih
integriranja.
Sodišče je torej v zasnovi sporazuma ugotovilo večje pomanjkljivosti, ki bi povzročile
nezdružljivost s temeljnima pogodbama EU, zato je predlagani osnutek zavrnilo. Ne glede na
to, si bosta obe organizaciji še naprej prizadevali k dosegi tega skupnega cilja, saj pri tem ne
gre zgolj za razpravo ali si EU želi pristopiti k EU, ampak jo 6. člen PEU k temu zavezuje.
Vprašanje je le kako bo to zavezo izpolnila, saj bo moralo priti najprej do novega predloga s
strani pogajalske skupine, ki bo glede na Mnenje Sodišča, ki ga bo morala upoštevati, imela
vse prej kot lahko delo in nato vnovič do ratifikacije s strani vseh 47 članic188 Sveta Evrope.
Glede na kritike, ki jih je bila deležna odločitev Sodišča, je to poudarilo, da ni proti pristopu,
ki bi EU omogočil vključitev v dodatne nadzorne mehanizme reševanja sporov, je pa proti
pristopu, ki ne bi ohranil avtonomije pravnega reda EU, katerega specifičnost je spoštovati.189
5.1.4

Posledice pristopa ter razmerje med sodiščema obeh organizacij po pristopu

Pristop, do katerega torej za zdaj še ni prišlo, bi naj po mnenju večine prispeval k okrepitvi
varstva človekovih pravic v Evropi. Iz tega razloga so mnogi v nastalem sporazumu o
pristopu videli že dosežen uspeh in zato jih je odločitev Sodišča še bolj presenetila.
"Dogovorjeni sporazum o pristopu EU k EKČP je zelo pomemben del dolgoletnega
približevanja med Svetom Evrope in EU - ene najbolj zapletenih in zanimivih pravnih in
političnih zgodb zadnjih nekaj desetletij."190

187

Prav tam.
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Pri tem se odpira vprašanje kako bodo na to reagirale države, ki so že tako ali tako nenaklonjene EU, glede na
to, da je Rusija več let zavračala ratifikacijo Protokola št. 14 k EKČP, ki je pristop EU k EKČP sploh omogočil.
189

Janja Hojnik, Ročna zavora Sodišča EU pri pristopanju EU k EKČP, 2015, str. 1–2.

190

Povzeto po: Hojnik Janja, Manjkajoči člen varovanja človekovih pravic v EU končno najden?, v: Pravna
praksa, letnik 2013, št. 15, str. 1.
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Celo Svet Evrope je v sporočilo za javnost glede doseženega sporazuma zapisal, da gre za
pomemben mejnik na področju človekovih pravic, generalni sekretar Sveta Evrope Thorbjørn
Jagland pa ga je nazval kot "manjkajoči člen varstva človekovih pravic v Evropi".191
Iz zapisanega izhaja, da je večina glede pristopa imela zelo pozitiven odnos, saj so bile zaradi
njega pričakovane številne prednosti ter tako rekoč izboljšave celotnega sistema varstva
človekovih pravic na evropskem območju.
Kar se tiče institucionalnih sprememb, bi imela EU po pristopu, tako kot to velja za vse druge
pogodbenice, na ESČP svojega sodnika. Za njegovo izvolitev bi tako kot sicer, bila pristojna
Parlamentarna skupščina Sveta Evrope, ki bi ga izbrala na podlagi predlogov, podanih s strani
EU. Ker mora vsaka država članica Sveta Evrope za delo ESČP plačati prispevek, se je za EU
odločilo, da bi bil njen prispevek enak prispevku države članice Sveta Evrope, ki ima največje
število prebivalstva.192
Predviden pristop bi imel svoj vpliv ne samo na EU, temveč tudi na njene državljane in samo
Konvencijo, ki bi jo zaradi pristopa bilo treba v delu spremeniti ter prilagoditi. V prvi vrsti bi
bilo potrebno spremeniti postopek pred ESČP, ki bi se moral prilagoditi posebnostim EU ter
nasploh okoliščini, da bo lahko odslej kot stranka pred sodiščem nastopala tudi organizacija in
ne več samo država. Sprememba je predvidena tudi v določbi, s katero se uvaja koncept
sospornikov in po kateri se bo lahko v primeru, ko bodo tožene države članice EU in bo
obstajala povezava s pravom EU v materialnopravnem smislu, v postopek vključila EU.193
To bo možno predvsem iz razloga, saj najverjetneje ne bo vedno popolnoma jasno kdo je kriv
za kršitev. EU zaradi svojega akta, ki krši določila EKČP ali država članica, ki samo izvaja
pravo EU. Ta bo odgovorna predvsem takrat, ko je nepravilno uporabila pravo EU, torej na
način, ki sploh ni bil predviden, in s tem kršila pravo Konvencije.
Pristop bi bil pozitiven tudi z vidika, da bi se tako tudi formalno zagotovilo tisto, kar je v
določeni meri v praksi veljalo že doslej. Zagotovila bi se naj enotnost razlage temeljnih pravic
iz EKČP ter tistih, ki jih je, sklicujoč se nanjo, v svoji sodni praksi priznalo SEU. Obenem bi
naj pristop bil dober s plati, da bi tako EU dobila zunanji in s tem objektivnejši nadzor varstva
pravic. Tako bi se zunanji sodni nadzor, ki se vrši nad državami članicami, razširil še na
institucije EU. Kar je pri tem pomembno, je vprašanje kakšen bi bil po pristopu odnos med
191

Prav tam.
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Povzeto po: Smrkolj Maja, Pristop EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah, v: Pravna praksa, letnik
2011, št. 34, str. 2.
193

Povzeto po: Brkan Maja, EU na poti k EKČP - nov rekord ali nov zaplet?, v: Pravna praksa, letnik 2010, št.
48, str. 1.
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ESČP ter SEU. Glede tega so avtorji dosti razpravljali že preden je bila znana vsebina
sporazuma in večina jih je tehtala med možnostma, da se bo SEU ali sprijaznilo s praktično
podrejeno vlogo in s tem, da ne bo več zadnja instanca glede varstva pravic v EU ali pa bo
nastopilo bolj uporniško, kot se je to zgodilo v primeru nemškega ustavnega sodišča194 v
razmerju do SEU.195
Kot izhaja iz njegovega mnenja na predviden osnutek Pogodbe o pristopu je sedaj že znano,
da se SEU ne bo čisto zlahka sprijaznilo s tem, da glede odločanja o človekovih pravicah ne
bo več vedno najvišje sodišče, predvsem takrat, ko bo šlo za pravico, ki jo je kreiralo "na
novo"196 v svoji sodni praksi. Če bi to možnost priznalo, bi s tem podelilo ESČP pristojnost,
da razlaga njegovo pravo in s tem pravo EU, to pa bi posledično pomenilo, da Sodišče več ne
bi bilo edino pristojno za razlago prava EU, kot je to veljalo doslej. Ker bi to resnično
ogrozilo tako avtonomnost kot posebno naravo pravnega reda, ki je bil z EU vzpostavljen,
česar se je najverjetneje, glede na svoje argumente v Mnenju, SEU ustrašilo, bo to področje
predvidoma še stvar obsežnih dilem ter razpravljanj.
Že preden je bila sprejeta Lizbonska pogodba, ki je na strani EU pristop omogočila, se je
namreč na veliko opozarjalo, da bo treba načrtovani pristop k EKČP izpeljati na način, ki ne
bo prizadel dostojanstva, položaja in pristojnosti organov EU, še zlasti njenega sodišča.197
Vprašanje pristopa EU k EKČP je ključno tudi z vidika posameznika, saj bi mu bila s tem
priznana možnost, da ob sklicevanju na EKČP v razmerju do organov EU, zoper EU na ESČP
vloži pritožbo. S tem bi lahko kršitev svojih konvencijskih pravic uveljavljal po novem
neposredno zoper EU kot toženi stranki.
Pristop EU k EKČP bi poleg vsega naštetega imel tudi določene praktične prednosti. Tako bi
se preprečilo podvajanje postopkov, dosežena bi bila večja racionalizacija delovanja, ob tem
pa bi bili v večji meri izrabljeni najboljši dosežki in prizadevanja vsake od organizacij.198
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V zvezi s tem glej zadevi Solange I in Solange II.

195

Brkan Maja, EU na poti k EKČP - nov rekord ali nov zaplet?, 2010, str. 1.
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Ponavadi kot potrebo v procesu vse tesnejšega evropskega povezovanja.
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Povzeto po: Ribičič Ciril, Ustavno sodišče - ESČP - Sodišče EU, 2010, str. 3.
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Povzeto po: Benoit-Rohmer Florence, Klebes Heinrich, Pravo Sveta Evrope, Na poti k vseevropskemu
pravnemu prostoru, 2006, str. 160.
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5.2 Primerjava LEUTP in EKČP
Naslednja očitna povezava med organizacijama obstaja v njunem urejanju človekovih pravic.
Čeprav je Svet Evrope že od nekdaj glavna organizacija na področju varstva človekovih
pravic, imata danes kataloga teh pravic obe organizaciji. In četudi je EU na področju
zagotavljanja in varovanja temeljnih pravic novinka, jim danes pripisuje toliko večji pomen.
Do tega je pripeljalo vse globlje povezovanje med državami članicami, zaradi česar so
institucije na drugi strani pridobivale vse več pristojnosti in kar je bilo treba na nek način
omejiti s prevzemom zaveze po spoštovanju temeljnih pravic v obliki pravno obvezujočega
akta.
Ker pa je bilo o razmerju med Listino in Konvencijo dosti povedanega že v poglavju o
LEUTP in na drugih mestih magistrskega dela, bo tukaj samo na kratko obravnavano
vprašanje njunega razmerja v povezavi z razmerjem med ESČP ter SEU ter v povezavi s
posledicami, ki bi jih povzročil zgoraj obravnavani pristop EU k EKČP.
Vprašanje, ki se nam kot prvo porodi, ko je govora o razmerju med LEUTP in EKČP je
verjetno povezano z dilemo, kakšni nivo zaščite naj nudi SEU, če odloča v zadevi, katere
predmet je obravnavanje pravice, ki jo vsebujeta oba akta. Odgovor izhaja iz 3. odstavka 52.
člena LEUTP. Če torej LEUTP vsebuje pravico, ki po vsebini ustreza pravici, ki jo hkrati
vsebuje EKČP, je treba takšno pravico presojati v okviru vsebine in obsega, kot ju zagotavlja
slednja. Drugače povedano, SEU mora pri odločanju o pravici upoštevati minimalne
standarde zaščite, kot jih določa EKČP, če pa LEUTP zagotavlja višjo raven varstva, pa je za
posameznika seveda toliko bolje, saj mora SEU takšni višji standard, kot ga predvideva
LEUTP, upoštevati. Glede pravic iz LEUTP, ki so enake ali primerljive s tistimi iz EKČP,
mora torej SEU zagotoviti razlago, ki bo skladna s tisto, kot jo predvideva EKČP.199
Če se ponovno navežemo na vprašanje vrednosti LEUTP ob že obstoječi EKČP, ki že od
nekdaj zagotavlja in ščiti človekove pravice, najdemo stališča, da je LEUTP znotraj same EU
pomembno izboljšala varstvo pravic in svoboščin, saj je omogočila jasno kodificirane in s tem
pregledne pravice na katere se posameznik lahko neposredno sklicuje, ne da bi mu bilo
potrebno iskati in navajati sodne odločbe, ki obravnavajo primerljiv položaj.200
V prejšnjih poglavjih je bilo ugotovljeno, da se je EU zavezala k pristopu k EKČP. Bivši
ustavni sodnik Ciril Ribičič ugotavlja, da je to bistvenega pomena za to, da na področju
varstva človekovih pravic ne bi prišlo do "Evrope dveh hitrosti". Do tega bi namreč prišlo, če
bi se EU namesto za pristop odločila za lasten nadaljnji razvoj človekovih pravic zgolj na
199

Povzeto po: Brkan Maja, Varstvo temeljnih pravic v EU po uveljavitvi Lizbonske pogodbe, v: Pravna praksa,
letnik 2010, št. 37, str. 5.
200

Povzeto po: Pogodba o Ustavi za Evropo z uvodnimi pojasnili Marjane Coronna, 2005, str. 36.
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podlagi LEUTP. Na podlagi tega bi delo ESČP ostalo pomembno samo še za nečlanice EU,
za njene članice pa bi bilo postranskega pomena, saj bi imele lasten sistem varstva človekovih
pravic, vzpostavljen s strani SEU.201
Ker pa se bo varstvo človekovih pravic v Evropi v prihodnje razvijalo v luči odločitve, s
katero bo dokončno odločeno o pristopu, naj bo ta takšna, da bo med organizacijama
vzdrževala razmerje, ki bo trajno omogočalo krepitev in višanje standardov človekovih
pravic. Takšno razmerje je nujno tudi v razmerju med samo Listino in Konvencijo.
Zato ob vprašanju kakšna bo koristnost lastnega kataloga človekovih pravic EU po njenem
pristopu k EKČP še vedno ne najdemo dosti negativnih odgovorov v smislu njene odvečnosti
in nepotrebnosti. LEUTP bo tako še zmeraj pomemben dokument sklicevanja, ko bo za
posameznika predvidevala širši obseg zaščite.202

201

Povzeto po: Ribičič Ciril, Ustavno sodišče - ESČP - Sodišče EU, v: Podjetje in delo, letnik 2010, št. 6–7, str.

3.
202

Povzeto po: Brozina David, Cerar Miro, Nusdorfer Radica, Vatovec Katarina, Pogodba o Ustavi za Evropo s
komentarjem, 2005, str. 61-62.

54

6 SKLEP
Pri pripravi dela se je bilo treba zaradi izredno široke tematike, ki izhaja iz naslova
magistrskega dela, najprej soočiti z vprašanjem, katere teme vključiti v obravnavo. Čeprav so
bile v dispoziciji k magistrskemu delu predvidene še nekatere teme, ki jih sedaj magistrsko
delo ne vsebuje, je bilo s pričetkom pisanja kmalu ugotovljeno, da delo ne bo moglo
vsebovati vsega predvidenega, saj bi v nasprotnem primeru količina pisanja presegla meje, ki
so predvidene za vrsto pisanja kot je magistrska naloga. Zaradi te omejitve se je poskušalo
izbrati teme, ki bi čim uspešneje dosegle celovit prikaz varstva človekovih pravic nasploh in
tudi bralcu povprečnega znanja in izobrazbe približale temo.
Kot izhaja iz naslova magistrskega dela, je bil glavni cilj raziskovanja in analize namenjen
predstavitvi varstva človekovih pravic v evropskem prostoru, natančneje varstva v okviru EU
na eni strani in v okviru Sveta Evrope na drugi strani. Pri tem se je izhajalo iz tega, da je
najpomembnejši instrument tega varstva v okviru EU Listina EU o temeljnih pravicah, v
okviru Sveta Evrope pa Evropska konvencija o človekovih pravicah. Ker je bila v zvezi s tem
v uvodu postavljena teza, da je Listina modernejši dokument od Konvencije in da vsebuje
širši katalog človekovih pravic kot Konvencija, je bilo dosti obravnave posvečene morebitni
potrditvi ali ovrženju te predpostavke.
Na podlagi ugotovitve, da so bile v Listino ob njeni pripravi vključene pravice, ki jih
Konvencija ne vsebuje in da se je hkrati pri njenem snovanju upošteval razvoj novejše sodne
prakse tako ESČP kot SEU, bi lahko omenjeno tezo z gotovostjo potrdili.
Naslednji tezi, do katerih potrditve ali zavrženja je delo hotelo priti, sta obe povezani s
pogosto obravnavano pravnopolitično temo zadnjih nekaj let, to je s pristopom EU k Evropski
konvenciji o človekovih pravicah. V povezavi s prvo se je predvidelo, da bo ta pristop za
integraciji prinesel nekaj pozitivnega, in sicer, da bo prispeval k bolj učinkovitemu varstvu
človekovih pravic v Evropi, v povezavi z drugo pa, da bo SEU po pristopu ostalo edino
pristojno za razlago prava EU. Medtem ko je bilo prvo relativno lahko potrditi, saj jo
podpirajo številni v nalogi obrazloženi argumenti, je bilo glede druge, čeprav se sprva ni
zdelo, nekaj več težav. Da potrditev slednje ni čisto samoumevna, je pokazal dosežen osnutek
Pogodbe o pristopu in mnenje Sodišča nanj. Ker je osnutek v okviru nadzora, ki bi ga po
pristopu imelo ESČP nad spoštovanjem temeljnih pravic iz EKČP v EU, mestoma nejasno
določal pristojnosti ESČP, je Sodišče v tem videlo, da bi lahko ESČP tako presojalo tudi
pravice, ki izhajajo iz LEUTP, torej pravo Unije, kar je bilo prej pridržano izključno njemu
samemu. Vendar pa vseeno iz njegovega takojšnjega odziva in iz tega, da razlaga prava EU
od ustanovitve EU pripada samo njemu, kar je odraz avtonomnosti in specifičnosti pravnega
reda EU, kaže na to, da se EU tej svoji kvaliteti nikoli ne bi odpovedala in zaradi tega gre
potrditi tudi to zadnjo hipotezo.
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Poleg ukvarjanja z nakazanimi trditvami, magistrsko delo zajema tudi poglavja, ki so bila
dodana kasneje v procesu raziskovanja tematike, saj so se skozi razvoj analize izkazala za
koristna k čim kvalitetnejši predstavitvi sistema varovanja pravic ter nasploh boljši vsebinski
vrednosti.
Če magistrsko delo dokončno sklenemo z ugotovitvijo, da je varstvo človekovih pravic na
evropskem pravnem prostoru zaradi dela najpomembnejših organizacij s tega področja
relativno učinkovito in da je to povprečnost sistema vedno možno izboljšati, bi bilo prav tako
še enkrat neodveč opozoriti, da je zaščita pravic posameznika ter njihovo varstvo odgovornost
vsake posamezne države posebej. Posameznikov pravni položaj bo najbolj varovan takrat, ko
bo varovan v okviru domače države, saj vsi drugi nadnacionalni organi, najsi imajo še tako
močno podporo najpomembnejših organizacij, kot je na območju Evrope, Svet Evrope ter v
svetovnem merilu OZN, nikoli ne zmorejo zagotoviti tistega, kar lahko stori država. Ne
morejo zagotoviti hitre zaščite, kar posameznik v primeru kršitve najobčutljivejših človekovih
pravic najbolj potrebuje. To mu lahko nudi le lastna država ter organi znotraj nje. Ves drugi
pravni mehanizem je le podpora sistemu, ki skuša nuditi učinkovitost in garancijo
zavarovanega pravnega položaja, ko akterjem na primarni ravni to spodleti.
Zato je tudi misel Renéja Cassina203 "Human rights are what no one can take away from you"
treba brati kritično in ob predpostavki čim boljšega približka idealnemu sistemu.

203

René Samuel Cassin je bil francoski pravnik, profesor ter sodnik, ki je bil leta 1968 nagrajen z Nobelovo
nagrado za mir za svoj prispevek pri izdelavi Splošne deklaracije človekovih pravic, obenem pa je prejel tudi
nagrado Združenih narodov za varovanje človekovih pravic.
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